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WARUNKI PRENUMERATY Prenumerate na kraj

przyjmuja. • oddz*a*y RSW „Prasa-Keia.zka-Ruch"
od instytucji. organizacji spoteczno-pohtycznyeh,
jednostek gospodarki uspotecznionej i innych zakta-

dow pracy zlokalizowanych w miaatach - uzgadnia-
ja,c iposdb dostawy lub odbioru zamowionej praay;

• dotycnczasowt pranumaratorTy indywidualm w
miaatach moga. zamewiac czasopiama przaz maoe-
rzysta zaklady pracy Zamowlenia zbiorowe wraz z

zatqczonymi (do wglqdu) dowodami wptaty prenu-
maraty pocztowaj na rok 1981, nalezy ztozyc we
wtascrwym terytorialnie oddziala RSW obsluguja-
cym dany zaktad pracy w tzw. pranumeracie (nsty-

tucjonainej: • urzedv pocztowa na wai i wiejicy
doreczyciele od instytucji i zakredow pracy zlokalt-

zowanych na teronie wiejekim oraz od oaob
fizycznych mieszkejacych na tych lerenach. Prenu-
merate. ze zlecaniam wyayrkl za granice prxyj-

muje Cantrala Kolportazu Praay i Wydawnictw.
Towarow a 28. 00-958 Warszawa. komo NBP XV
OM Warszawa. nr 1 1 53-201 045- 1 39- 1 1 Prenume-
rata za zlecaniam wyayttci za grantee jest drozsza od
pranumaraty krejowej o 50% dla zlacaniodawcdw
indywldualnych i o 100% dla inarytucji i zaktadow
pracy.
Przedptaty przyjmowana sa. w tarmtnach
• do 25 liatopada - na rok naatfpny. I kwartat i I po*-

rocza. • do 10 marca - na drugi kwartat. • do 10
czarwca - na III kwartat > II po+rocza. • do 10 waaf-
ma - na IV kwartat.

Cana pranumaraty „Zr6b Sam": potroczna - 150 zl,

roczna - 300 zt.

Oodatkowych szczegdtowych inform acji udzieiaja.

oddziafy RSW ..Prasa-Kaietfca-Ructr
EGZEMPLARZE ARCHtWALNE czasopttm Wydaw-
nictwa SIGMA mozna nabywac w Dziala Han-
dlowym, ul Mazowiacka 12. 0O-950 Warszawa. tel.

26-80-16.
OGtOSZENIA I INFORMACJE techniczno-handlowe
przyjmuje Bturo Zleconej Infomacjl Naukowo-
Technicznej i Raklamy, ul Swietokrzyska 14 A,
00 950 Warszawa. akr poczt.1004. tal 26-67- 17
Radakqa nia odpowiada za trade ogtotzert.

Artvkutow nie zamowlonych redakeja nia zwraca.
Sktad lechmkq fotoakladu syatemam Eurocat 150 -

Wydawnictwo SIGMA. Indoka 38396. Naklad
200 000 egz Druk Wojskowe Zaktady Graficzne.
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Majsterkuj
razem z nam/'

Drodzy Czytelnicy!

Po trzymiesigcznej przerwie zndw
spotykamy sie na lamach .Zrdb Sam".
Pierwszy tegoroczny numer Ikwietnio-

wyl powinien ukaiai sie w styczniu (do

skladu zostal oddany w paidiierniku ub.

rl, niach wiec Panstwa nie zdziwia zi-

mowe proporycje jazdy z iaglam po lo-

dzie i opis regulacji wiazan narciarskich.

W zwiazku z tym kilka informacji. W
biezacym roku wydamy tylko 5 nume-
rdw czasopisma o objetoSci 64 stron. w
naktadzie 200 tys. agz. Znaczny wzrost
can papieru oraz ustug poligraficznych

imusil nas do podwyzszenia ceny Zrob

Sam" do 50 at Postaramy sie. aby po-
liom artykuldw zrekompensowet ta

podwyzke.
Czytelnicy nie zniecheceni przerwa w

dziaralnosci Wydawnictwa zasypall nas
artyku/ami i listami. Wszystkie przeczy-

tamy i udzielimy na nie odpowiedzi. pro-

simy tylko o ciarpliwoii.

W korespondencji. oprdcz prosb o po-

rady i projekty rdznych konstrukcji. zna-

lazfy sie listy podsumowujace dwuletni
dorobek pierwszego w Polsce magazy-
nu majsterkowiczdw oraz sugerujace
pewne zmiany w kierunku dostosowa-
ma pisma do potrzeb Czytelnikdw; sa
tez pytania o przyszlott. Wiele z tych

propozycji wykorzyslallimy przy opra-

cowywaniu planu tematycznego, a na
niektdre odpowiemy.

Profit czasopisma nie ulegnie w tym
roku wiekszym zmianom. Ola tych z

Padstwa. ktdrym on odpowiada jest to

pocieszajaca wiadomosd. natomiast dla

naszych krytykdw - nie. Ale cdz - trudno

wszystkim dogodzit. Nadal tematami
artykutdw zamiaszczanych na lamach
..Zrob Sam" bade: mieszkanie. meble.

domowy warsztat. a takze - choc w
mniejszym stopnlu - elektronika. r»-

kreacja. dzialka. minihodowle. Od bieza-

cago numeru wprowadzamy dwa nowa
dzialy: ..Tato. zrdb ml to" (str. 161, w
ktdrym planujemy zamieszczanie opi-

sdw zabawek. sprzetdw I urzadzer) (do

wykonania przez rodzicdwj dla najmlod-

szych oraz konkurs ..Pokaz, co potra-

fisz lstr. 32).

.Praca - technika" - to nazwa przed-

miotu w szkolach ogolnoksztalcacych.

ktdrego celem jest oswajanie mlodziety
z technika przez majsterkowenie. Brak

lednak podrecznikow do nauki tego

przedmiotu oraz wykwa/ifikowane/
kadry A przeciez ..czym skorupka za

mlodu nasiaknie..." Totaz postanowili-

imy pomoc nauczycielom i uczniom. pu-

blikujac przyklady konkretnych. pro-

stych konstrukcji. Pierwszy odcinek -

projektowanie i wykonanie zasilacza

sieciowego - w nastepnym numerze. w
ktdrym wydrukujemy takze szczegoty

na temat akcji ..Makulatura dla

HORYZONTdW TECHNIKI i ZRdB
SAM".
W numerze 6/81 sygnalizowaliimy pil-

na potrzebe zorganizowania zbidrki ma-
kulatury. Kraza opinie. jakoby przemysl
papierniczy nie odbieral zebranej maku-
latury. Sytuacja jest wrecz odwrotna.

Przemysl papierniczy ma stale klopoty z

pozyskaniem tego cennego surowca
Warto dodat. ze 36% surowca w pro-

dukcji papieru stanowi makulatura. Jak
twierdza spacjaliici. udzial ten mozna
zwiakszyi do 42%. Ale makulatury nie

ma. Obecnie wsad makulatury do produ-

kowanego papieru wynosi zaledwie
28-29%. Nalezy przypuszczai. ze w
sytamie zbidrki zawiodla strona ekono-

miczna. Oto kilka liczb.

W 1978 r. na zaplanowane 418 tys. t

makuletury zebrano 393.8 tys. t. W
nastepnym roku plan wynosil 420 tys. t.

zebrano 369. 1 tys. t - brakowalo juz

50.9 tyx t. W 1981 r. uzyskano
natomiast w ciagu 8 miesiecy zaledwie

245.6 tys. t. Po uruchomieniu w najbliz-

szych latach nowych papierni zapotrze-

bowanie na makulatura wzrosnie do 700
tys. t.

Widzicie wiec Panstwo. jak cennym f

niezbednym surowcem w przemyile pa-

pierniczym jest makulatura. Czasopisma
..Horyzonty Techniki" i ..Zrdb Sam", w
porozumieniu z organizacjaml prowa-
dzacymi skup makulatury. planuja pro-

wadzenie stalego konkursu na jej zbidr-

ke. Na lamach naszych czasopism opu-
blikujemy kupony. katdy wartosci 10 kg
makulatury. ktdre beda braly udzial w
losowaniu cennych nagrdd. Oprdcz moz-
liwoici wylosowania nagrody - zbierajac

makulatura oszczedzamy lasy i dostar-

czamy zarazem surowca niezbednego
do produkcji papieru. Mamy nadzieje. ze

wszyscy nasi Czytelnicy wezma udzial

w tej akcji.

Wreszcie dwie ostatnie sprawy. Pan
Wojciech Oksienciuk z Warszawy pisze;

..Proponuje. aby prototypy wykonane
przez majsterkowiczdw sprawdzac w
redakcji tub przez osobe upowazniona
przez redakcje Taki opis sprawdzonego
urzadzenia posiadalby adnotacje, np

sprawdzono przez redakcje Proponuje
napis taki ujac plastycznie w pewien
estetyczny. wyrdzniajacy sie znak i do-
laczac go do artykutu Znak taki

zwiekszylby wiarygodnoid opisu i dzia-

lania urzadzenia ".

Wiele modeli nadsylanych tub przyno-

szonych przez Autordw sprawdzamy w
redakcji. Oazymy do tego. aby wszyst-

kie propozycje drukowane na lamach
..Zrdb Sam" byly sprawdzone Ale jest

to niemozliwe bez chocby skromnego
zaplecza technicznego. Od dawna stara-

my sie o uruchomienie pracowni techni-

cznych. mode/ami. kreilarni. stale/ wy-
stawy narzedzi i modeli na tereme Cen-

tralnaj Wystawy Budownictwa w War-

szawie. Mamy nadzieje. ze w tym roku
zamierzenia te sfinalizujemy ku zadowo-
leniu I Czytelnikdw i redakcji.

Mniej optymistycznie wyglada sprawa
prenumeraty. Mamy sygnafy od Czytel-

nikdw. ze zaklady pracy nie chca organi-

zowad przyjmowania przedplat rMieste-

ty. nie ma obecnie innych mozhwosci
Pocieszajaca jest tylko to, ze czaso-

pismo latwiej bedzie kupic w kioskach

(zwiekszony do 200 tys. nakladl

Zyczymy udanych konstrukcji

REDAKCJA

Od Wydawcy
Po przeszfo Irzach miesc^cach prjer-

wy wznawiamy wydawanie czasopism

tachnicznych. Kiarujemy do naszych
Czytalnikdw pierwsze tegoroczne nu-

mary (kwietniowe) po zmienionych ce-

nach. Ich wzrost do wartosci obowi^zu-

jqcej w 1982 r. jest pochodna. nowych
can papieru i uslug poligraficznych. r6z-

niqcych siQ od cen poprzednich nawet
3.5 krotnie

Nieukazywanie sie tytutow SIGMY w
I kwartale 1982 r . a takze - w me-
ktdrych przypadkach - nieukazanie sie

numer6w z roku 1981 zobwiazuje miej-

scowe przedsiebiorstwa Kolportazu Pra-

sy i Wydawnictw RSW Prasa-Ksiarka-

-Ruch" do zwrotu prenumeratorom
odnosnej czesci przedpiaty.

Wznawiajac wydawanie czasopism

technicznych liczymy - tak jak dotych-

czas - na rozwijaja,ca. sie wspbtprace z

naszymi Czytelnikami i Autorami

Wydawnictwo NOT-SIGMA

Warszawa. marzec 1982 r
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Meble
do kuchni

Kuchnia, w ktdrej spedzamy
prawie potowe naszego czasu.

petni wiele funkcji. Jest nie tyl-

ko miejscem przyrzadzania po-

sifkow, ale rowniez jadalnia,

spizamia, a niejednokrotnie na-

wet podrecznym warsztatem
majsterkowicza. Przemyslana

zabudowa estetycznymi meb-
lami moze sprawic, iz bedzie to

pomieszczenie funkcjonalne, o

wielu waiorach uzytkowych.

Propozycja umeblowania jest dostoso-

wana do rozmiardw typowej kuchni o po-

wierzchni 6,2 m J
. znajdujecej sie w miesz-

kaniach M-4 Osiedla ..Gorczewska" w
Warszawie (rys. 1 ). Meble te mozna oczy-

wiscie dopasowac do kazdej kuchni,

zmieniaja.c odpowiednio ich wymiary.

Charakterystyczna. cecha. kazdej kuchni

zabudowanej segmentami jest podzial na

trzy poziomy (rys.2). Poziom najnizszy

sklada sie z szafki z szufladami I (rys. 2a).

kuchenki gazowej 2. szafki bedgcej gt6w-

nym miejscem pracy z wysuwana pbtka. 3,

obudowy zlewozmywaka 4 i ustawionej

przy oknie lodbwki 5. Pomiedzy pozio-

mem dolnym a g6rnym znajduje sie pas

sciany wylozony boazeng Na tej po-

wierzchni mozna umiescic gmazda wty-

kowe, haczyki do zawieszania sciereczek

albo poteczke na kuchenne drobiazgi. Po-

ziom trzeci - gbrny pas pod sufitem -

sklada sie z wiszacych szafek 6 wyposa-

zonych w pbtki. Jedynie szafka 7 nad zle-

wozmywakiem jest od dolu otwarta, co

umozliwia sciekanie wody z naczyh ukla-

danych na znajdujqcej si? wewngtrz su-

szarce. natomiast szafka nad kuchenka.

gazowa. jest krdtsza o ok. 350 mm, co

umozliwia umieszczenie tarn pochtaniacza

(okapu kuchennego).

Inaczej zagospodarowana jest druga

sciana (rys 2c). Jej g!6wnym akcentem

jest barek I umieszczony pod polkami lub

szafkami 2 i 3. Odgrywa on role stotu oraz

dodatkowej powierzchni roboczej. Jego

nietypowy ksztart oraz barowe stolki

umozliwiaja. spozywanie positkbw cztero-

osobowei rodzinie. Czesc sciany jest wy-

lozona drewniana. boazena. 4. Pod potkami

mozna wmontowat dodatkowe oSwie-

tlenie.

Z CZEGO WYKONA6
MEBLE?
Podstawowymi elementami konstnjk-

cyjnymi szafek sa, ich boczne sciany, blaty

oraz p6fki Wykonuje sie je ze sklejki. pty-

ty wiorowej lub laminowanej o grubosci

20 mm. Z tego samego materiatu mozna

zrobic blat barku. Natomiast na szuflady

potrzebna jest sklejka o grubosci 10 mm
lub cienka ptyta wi6rowa. Sosnowe listwy

przekroju 40x20 mm, 30x8 mm sa wy-

korzystane na prowadnice szuflad, jako

Igczyny w storku albo listwy maskujace w
boazeni. Rowniez z drewna, lecz o prze-

kroju kwadratowym 40x40 mm, 35x35

mm, 20x20 mm, formuje sie nogi barku

oraz barowych stolkbw. Boazerie mozna

wykonac z desek o grubosci 20 mm z do-

wolnego gatunku drewna. Nie nadaje sie

jednak drewno swierkowe, szczegdlnie

podatne na wypaczenie. Drzwiczki i czota

szuflad sa. ze sklejki. plyty wiorowej lub la-

minowanej. a w konstrukcji ramowej - z

hstewek o przekroju 40x20 mm wypet-

nionych np. sklejka. 5 mm. SzczegOlnie

poleca sie wykonanie mebh ze sklejki o

grubosci 20 mm, trwalej i estetycznej.

ZACZYNAMY OD SZAFEK
Wszystkie szafki kuchenne to konstruk-

cje skrzyniowe. Sposob ich wykonania

pokazano na przykladzie szafki 3 (rys. 2a),

sa w niej bowiem wszystkie elementy

konstrukcyjne wystepuja.ce w pozosta-

tych szafkach. Jej czesci wraz z wymiara-

mi przedstawiono na rys. 3.

Scianki boczne sa. prostokatami z wy-

cieciami w dolnej czeSci na listwy cokolu

1 oraz wycieciami 2 umozliwiajacymi do-

suniecie szafki do sciany. Umocowanie

tylnej scianki 3 na kraw^dziach blatu 2

(od strony Sciany) oraz scianek bocznych

umozliwia frez 4. wykonany pita, tarczo-

wa.. Stelaz szuflad i wysuwanej pdlki wy-

konuje sie rowniez wedfug rys. 3. Jej

czesci la.czy sie za pomoca. czopow, pota.-

czeri kotkowych, kleju do drewna i gwoi-

dzi (patrz: „Pofa.czenia stolarskie", ZS 4 i

5/81).

We wszystkich polqczeniach zastoso-

wano kotki o irednicy 10 mm i dlugosci

30 mm. Polgczema te mozna zastgpic

dostepnymi w handlu skretami srubowy-

mi z nakretka. w ksztalcie waleczka,

szczegolnie przydatnymi do la.czenia ste-

laza szuflad. dna ze iciankami bocznymi i

listwy cokotu z bokami. Gwozdziami lub

wkretami mocuje sie scianke tylna. 3. We
wszystkich segmentach luzno dopasowa-

ne pblki spoczywaja. na metalowych

wspornikach 7 (rys. 5) ze stalowego

preta.

Kazda szuflada sklada si? z pfyty czolo-

wej 5 (rys. 3). icianek bocznych i tylnych

6 i 7 oraz dna 8. Tyl szuflady 7, wezszy

od icianek bocznych o ok. 10 mm, umo-
zliwia wsuni^cie dna 8 w rowki 9 wyko-

nane pita tarczowa. w bokach i przodzie.

Boki szuflad Igczy sie z tytem potgczeniem

kqtowym, np. wczepowym prostym, a

przod szuflad z bokami - pofa.czeniem

kqtowym wr^gowym.

Obudowa zlewozmywaka 4 (rys. 2a)

jest wykonana podobnie. ale bez szuflad i

wysuwanej p6lki. Wyrzynarka. lub pita 'S-

mowa wycina sie z blachy otw6r dosto-

sowany do ksztattu i rozmiarow zlewo-

zmywaka. a potem montuje sie wewnqtrz

pofki oraz pojemnik na odpadki i Smiecie.

Na rys. 4 przedstawiono szafke sklada-

jaca sie z szuflad. Jej konstrukcja jest

podobna do om6wionej na rys. 3.

Szafki wisza.ce roznia. sie od stojecych

tym. ze inaczej jest w nich umocowana

scianka gorna (rys. 5). Wiesza sie je na

hakach lub wkretach (mocowanych w
rozpreznych kotkach) za pomoca metalo-

wych wieszak6w 2, przykrecanych do bo-

fcdw szafki i jej Scianki gornej

DRZWICZKI SZAFEK

Drzwiczki i pfyty czofowe szuflad sa

najbardziej widoczne, nalezy wiec wyko-

na6 je szczegblnie starannie. Mozna je

zrobic z litej ptyty (rys. 3. 4, 5), np. widro-

wej, laminowanej lub sklejki o grubosci

20 mm, albo zastosowac konstrukcje ra-

mowg (rama z drewnianych listew o prze-

kroju 20x50 mm - rys. 6). Drzwiczki z ply-

ty sa. proste w wykonaniu. trzeba tylko

dokladme wymierzyc i wyciqc pilg-ptat-

nica. lub tarczowa - poszczegblne czesci.

Powstale w czasie ciecia nierdwnosci

wygladza sie strugiem i papierem

sciernym.

Konstrukcje drzwiczek ramowych (rys.

6) rozpoczyna sie od przygotowania

listew 1 o odpowiedniej dfugosci. Nastep-

nie pitg tarczowa. nalezy zrobit dwa nacie-

cia. a odpad 2 wycigc dtutem. Czesci

ramy tgczy sie krytym czopem 3, wykonu-
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ja.c go w listwach poziomych, gniazda zas

w pionowych. Jedna z pionowych listew

nalezy pozostawic nie sklejong. aby umo-

zliwic wsuniecie elementu wypetniaia.ee-

go 4. kl6rym moze bye sklejka 5, sklejka

oklejona fornirem 6. zmywalna. tapeta lub

drewniane listewki 7. Powstate podczas

klejenia ramy nierbwnosci usuwa sie

szktem lub wiertarka. z gumowym krgz-

kiem. po czym cata. rame wyrdwnuje sie

papierem Sciernym. Elementy wypetniaja.-

ce szafke powinny by6 przed wtozeniem

do jej wnetrza catkowicie wykohczone.

Podczas dopasowywania drzwiczek w
szafkach dwudrzwiowych nalezy pamie-

tac o 2-milimetrowej szczelinie pomiedzy

skrzydtami. Drzwiczki mocuje sie na za-

wiasach kolkowych 10 (rys. 3). W tym

celu w czotowych czesciach scianek

bocznych szafki i drzwiczek wierci sie

otwory 1 7 o irednicy 8 mm. Prostopadle

do nich wierci sie (z nadmiarem 3 mm)
otwory stuza.ee do blokowania zawiasu

wkretem przykreconym do jego ramienia.

tadnie wtedy wyglgda ustawiona w nich

porcelana lub szkto ozdobne.

Na drugiej scianie mozna zawiesic potki

Rys. Sabins Uflcirtika-Siwczuk
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Skltjka 600.100 . 20

ciqka 21530 . 298 x 201

Cdt»gIosc mi»(jjy kotkomi

lehwyt golkowy powinno wynosiC 10 cm

(rys. 7). Sktadaja. si? one z dw6ch prosto-

padle polgczonych czescr konstrukcji

nosnej 19 i 20. pdtki 2/ oraz tacznika 22.

Cz§sci konstrukcji noinej i p6lki tqczy si?

kotkami i klejem. Wierttem o Srednicy 20

mm wierci sie przelotowy otw6r w Srod-

kowej pbtce. przez ktory przechodzi

Iqcznik 22 osadzony za pomoca czopow

w dolnej i g6rnej polce.

BOAZERIA

Maksymalna szerokosc desek przezna-

czonych na boazerie nie powinna przekra-

czac 140 mm, a grubost 20 mm. Odpo-

wiedniej dlugosci listwy obrabia sie pila

tarczowg. aby uzyskat profile pokazane

na rys. 7. Wygtadzone papierem sciernym

i pomalowane deski mocuje si? do sciany

wkretami i kotkami rozpreznymi. W tym

celu w odlegtosci 1 5 mm od obu konc6w

desek wierci sie otwory 1 o srednicy 6

mm. tby wkret6w mocuja.cych deski mas-

kuje sie listwami 2.

ZAM IAST STOtU
Zamiast tradycyinego stotu mozna zro-

bic barek 3 (rys. 7). Pita ramowa. lub wy-
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rzynarka. wycina sie ksztaft zgodny z rys.

7. Powstate nierbwnosci trzeba usungc

tarnikiem. krawedzie zas zaokra.glic papie-

rem Sciernym. Do boku barku przytwier-

dza sie (za pomoca. laczenia kotkowego)

deske 4, kt6rg nastepnie przykreca sie.

wkretami 5 do boazerii. Nogi 6 mocuje sie

czopami i klejem do klocka 7. tqczyna 5

spaja nogi. wzmacniajac konstrukcje. Pod
blatem 3 jest umocowana p6(ka 9, opana

na dw6ch metalowych wspornikach 10

przymocowanych do boazerii 1 1 i tqczni-

ka 12.

BAROWE STOtKI

Prace nad takimi stotkami rozpoczyna

sie od wykonania n6g (rys. 7). czyli wycie-

cia ich z drewnianych belek o przekroju

kwadroiowym. Belki Seine si? strugiem

tek, aby powstal ostrostup o podanych na

rysunku wymiarach Nogi spaja sie

oskrzyniami 14. Wazne jest, aby wszyst-

kie nogi odchylaty sie lekko na zewngtrz

pod jednakowym ka,tem. W celu wzmoc-
nienia konstrukeji tgezy sie je dodatkowo
czterema tgczynami 15. Do oskrzyni przy-

kreca siQ wkretami wyciete ze sklejki sie-

dziska 16 pokryte pianka poliuretanowa

1 7 i matenalem obiciowym 18.

WYKONCZENIE
Zaleznie od uzytych materia!6w rozny

moze by6 spos6b wykoriczenia kuchen-

nych mebli Jezeli zostaty one wykonane

ze sklejki lub oklejonej pryty wiorowej.

wystarczy" je pokryc bejea., a nastepme

pomalowac lakierem bezbarwnym. Jezeli

z ph/ty wi6rowej - to po wyr6wnaniu
szpachl6wka. trzeba je pomalowac farba

lub lakierem. Najwiecej ktopotdw sprawi

ph/ta laminowana, naklejanie bowiem
paskow lammatu na wszystkie meoklejo-

ne a widoczne krawedzie jest pracochlon-

ne i zmudne. Paski smaruje sie klejem, np.

kazeinowym, przykleja i dociska w prasie.

az do catkowitego wyschniecia kleju.

Krawedzie blatow i pofek mozna wy-

konczyt specjalnymi listwami profilowy-

mi PCV 1 (rys. 4a). W tym celu na krawe-

dzi trzeba wykonac pilaj tarczowg rowek 2
szerokosci 3 mm i gtebokosct ok. 1

5

mm. Odpowiednia. listwe profilowa wkta-

da sie do gorgcej wody (aby zmiekta). po

czym wbija sie ja w wykonany rowek. naj-

lepiej gumowym mlotkiem. Po ostygnie-

ciu i ..zaczopowaniu sie" listwy w rowku.

scina sie wystajace krawedzie ostrym no-

zem, prowadzonym po plaszczyznie blatu.

Meble to jednak jeszcze nie wszystko.

Indywidualny charakter nadajq kuchni:

oswietlenie, zaslonki, zieleh oraz rozne

drobiazgi ustawione na potkach lub wi-

szace na scianie. Szczegdinie wazne jest

rbwniez wtasciwe umieszczenie sprzetbw

1 naczyh, umozliwiajace zorganizowanie

pracy. tym w nastepnym artykule.

JANUSZ POLANSKI
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Krosna tkackie

Najprostsze krosna - w ksztalcie poziomej dlugiej ramy
- mozna zrobic z drewnianych listew. Sktadaja. sie

one z dwoch ram: poziomej i pionowej. Ich wamiary na-

lezy ustalic zaleznie od prac, jakie zamierzamy wykony-

wa6 na krosnach, np. do utkania szalika dla lalki wystar-

czy mata rama pozioma o wymiarach 300 x 100 mm.
Krosna pokazane na rysunku maja. wymiary 260 x

1300 mm. Poslugujgc sie nimi mozna zrobit np. szalik o

szerokosci 220 mm i dtugoSci 1 200 mm, ozdobna. krajke

lub maty kilim. Rame pozioma. zbija sie z ptaskich liste-

wek. Do czotowej powierzchni listewek wzdluznych 1 i

2 sa. przybite listewki poprzeczne 3 i 4. Wewngtrz poziomej

ramy przesuwa sie rama pionowa 5, stuzgca do prze-

mieszczania w g6re lub w d6t co drugiej nitki osnowy.

Gotowg rame 5 wstawia sie do wnetrza ramy poziomej.

Teraz mozna przystgpii do naprezania nitek osnowy, czyli

nici przebiegajgcych poziomo od listewki 3 do listewki 4 i

4a.

W gbrng lub w przednig Scianke listewki 3 wbija sie

gwozdziki. na ktorych zaczepia sie wtoczke 6. Na kazda,

pare nitek wystarczy jeden gwozdzik. Wszystkie parzyste

nitki, tzn. 2. 4, 6. 8. 10 itd.. przeciqga sie bezpoSrednio od

listewki 3 pomiedzy pionowymi nitkami ramy 5 do listewki

4, natomiast nitki nieparzyste 7. 3. 5. 7. 9. 11 itd. przeciqga

sie od listewki 3 przez oczka w nitkach ramy 5 do ruchomej

listewki 4a. Listewka ta jest przywiazana gumkami 7 do

kohcowek listewek 4. Nitke wa.tka, czyli nitke poprzeczna.

8. nawija sie na czbtenko 9.

Czotenko wycina sie pitka. wlosowa. z cienkiej sklejki lub

deseczki wedtug przedstawionego wzoru.

Zasade wigzania nitek ramy pionowej wyjaSniono na ry-

sunku. W g6rna. listewke mozna wbi6 male gwozdzie czy

tez przewia.za6 nitke dookota listewek. W tym celu wybiera

sie cienki, gladki sznurek lub mocne nici tapicerskie. Na

gwozdziu 10 zaczepia sie podwojnie ztozona. nitke 1 1 i

przywia.zuje sie ja. dwukrotnie, tak aby utworzyc „oczko"

12. Dolne konce nitki zawigzuje sie dookota listewki 13 (lub

przywia.zuje do gwozdzi wbitych w te listewke).

SPOS6BTKANIA

W celu umozliwienia wygodnego przesuwania w d6t

ramy pionowej nalezy przednia. i tying cze£c ramy poziomej

oprzec na dwoch stolkach. Mozna rowniez do ramy pozio-

mej przykrecid dodatlcowe nozki 14 (rys.), wtedy krosna

ustawia sie bezposrednio na stole.

W czasie tkania ramka. 5 unosi sie wszystkie nieparzyste

nitki osnowy do g6ry, a cz6tenko 9 wraz z wgtkiem 8 prze-

klada sie pomiedzy tymi nitkami a poziomymi nitkami pa-

rzystymi. Nastepnie ramke 5 przesuwa sie do dolu, wskutek

czego wszystkie nieparzyste nitki osnowy znajda. sie poni-

zej nitek parzystych. Teraz cz6lenko z wa.tkiem mozna prze-

tozy6 poziomo pod ramkg. Wgtek przesuwa sie z lewej na

prawa. strone, dociskajgc jego nici zwyktym grzebieniem.

Peine strzatki wskazuja. oczka, przez kt6re przecigga sie

nieparzyste nitki osnowy, a strzalki puste - punkty, w kt6-

rych przeciqga sie nitki parzyste. Mozna oczywiscie prze-

ciggaC na przemian, kolorowymi pasmami, zarowno nitki

osnowy, jak i nitki wa.tka. Utkany szalik bedzie wtedy w
paski lub w kratke.

Przed obcieciem kohcow gotowego szalika trzeba obszyc

jego brzeni okreznym srieqipm

Na podst ksigzki ADAMA StODOWEGO
„Lubie majsterkowac". WNT 1976

Sklejko (250x35x5!
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Rzutnik
stereoskopowy
Ogladanie plastycznych pozytywow za pomocg stereoskopu daje

wrazenie trojwymiarowosci, jednak petny efekt fotografii pla-

stycznej zapewnia dopiero ich projekcja na ekran. W tym przy-

padku widz ma ztudzenie ogladania przedmiotow naturalnej wiel-

kosci, bliskie fragmenty przedpola „wystaja/' z powierzchni rzuto-

wania, dalsze „tona/' w niej. Przy dostatecznie duzym ekranie i

niewielkiej odlegtosci od niego powstaje ztudzenie uczestniczenia

w obrazie. Podajemy skrocony opis budowy rzutnikow stereosko-

powych, kt6ry moze by<5 inspiracja do ich wykonania.

Przy samodzielnym wykonywaniu rzutnika z

koniecznosci trzeba zrezygnowai z (iltr6w po-

laryzacyjnych i meializowanego ekranu. Nalezy

tez postuzyc sie zupetnie inna. metoda. pro-

jekcji, tj. zblizona. do zasady filmu. Analogia po-

lega na przerywanym ogladaniu potbwek pla-

stycznego zdjecia na przemian lewym okiem -

lewej potowy i prawym - prawej 2 czestotliwoa-

c a dostatecznie redukuiaca. migotanie obrazu

Ipraktycznie powyzej 20 Hz).

W rzutniku (schemat - rys. 1), zlozonym z

dw6ch uktadbw projekcyjnych, przed konden-

sorami lub przed obiektywami jest obracana

migawka przyslaniaja.ca kolejno polowki stereo-

skopowego przezrocza. Synchronicznie z mi-

gawka rzutnika sa napedzane migawki znajdu-

ia.ce sie w okularach widzow obserwuja.cych

ekran. Dobre etekty plastycznego widzema

uzyskuje sie tylko przy jednoczesnym wyswie-

tlaniu polowki przeznaczonej dla danego oka i

odstoniecie tego oka w okularach. Percepcja

plastyczna wymaga. aby w momencie przecho-

dzenia z jednej polbwki obrazu na druga, byfy

zastoniete obydwa uklady projekcyjne i oby-

dwie zrenice Podstawowe fazy ruchu migawek
w rzutniku i okularach przedstawiono na rys. 2

Uktad optycziiy prototypowego rzutnika |rys.

3) i okularow (rys. 4) odpowiada schematowi z

rys. 1 Odlegtosc rbwnolegtych osi optycznych

podwbjnego systemu projekcyjnego. zamknie-

tego w tednej obudowie. wynosi 63 mm. Jako

zrbdef swiatfa uzyto dw6ch lamp projekcyjnych

o mocy 300 W kazda. Kondensory o Srednicy

52 mm pochodza. z mafoobrazkowego po-

wiekszalnika. W rzutniku zastosowano obiekty-

wy „Prodar'' o sile swiatta F - 3,5 i ogniskowej

f= 50 mm oraz dwa filtry podczerwieni.

Wirujqca migawka jest napedzana silniczkiem

z wentylatora ..Zefir" (220 V. 2800 obr./minl z

przekladnia. pasowa redukujaca. obroty do 1.200

na minute. Z migawka. jest sprzegniety selsyn-

-nadajnik zasilany napieciem 24 V (400 Hz).

Drugi selsyn-odbiormk z synchroniczna, pred-

koscia. katowa. napedza migawki w okularach.

Okulary sa. polaczone z rzutnikiem pieciozylo-

wym gietkim przewodem.

Synchroniczna. prace migawek w rzutniku i

okularach mozna zapewnic stosu|8.c do ich na-

pedu mikrosilniki synchroniczne z jedna. para,

biegunbw, co zdecydowanie upraszcza catv

problem synchronizacji.

W cslu uniknieoa przecinania tasmy filmowej

przy ogladaniu pozytywbw wykonanych apara-

tem ..Belplasca-Stereo" migawki w rzutniku i w
okularach zostaty ustawione z przesunieciem

fazowym 1 80*.

Budowa ombwionych przyrza/bbw do pro-

jekcji trbjwymiarowei nie jest prosta, lecz efekt

wizualny jednak lepszy od osia.ganego za po-

moca, metody filtr6w polaryzacyjnyeh.

Taki sam efekt stereoskopowy mozna uzys-

kac rbwniez przez zastosowanie dwoch rzutni-

kow, np. ..Profil". o [ednakowych ogniskowych

obiektywu. Rzutnikami ust8wionymi na podsta-

wie z podtuzna. przegroda. (rys 5) wyswietla sie

na ekranie obydwie potowki plaatyczne< -o zdje-

i4<
Obiektyw

>
Obrotowo
migowko

,Przezroczo

I

Lusfro

Rys. 2. Kolejne fazy ruchu migawki w rzutniku i okularach

1

'lfll ffTTX.~TCTT tt~ * .it~

Rzutnik 1 i ri

C2 a i
i ID

i

Okulory

Rys. 1. Schemat rzutnika stereoskopowego Rys. 3. Prototypowy rzutnik stereoskopowy
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Rvs 4. Migawki okularow sa napedzane zebata. przekladnia.

13 20 20 . .13

Okulary

Migowka
obrotowa

tozysko

-Przegroda

Rys. 6. Konstrukcja okularow

^ Rys. 5. Prosty rzutnik stereoskopowy wraz ze stanowiskiem do

^ oglqdania trojwymiarowych obrazdw

cia. Poziome brzegi w obydwu obrazach powin-

ny sie z soba, pokrywac, pionowe zas moga. by6
oddalone od siebie o kilka centyrrtetriw. Na
ukosnej przegrodzie pomiedzy rzulnikami jest

umieszczona os z migawkami, napedzana ma-
rym silniczkiem z predkoscia. 1000-1500
obr/min. Pierwsza migawka o sredmcy 1 60
mm obraca sie przed obiektywami, druga o sre-

dnicy 110 mm - z tytu, powyzej rzutnikdw.

Migawki powinny bye lekkie i wywazone dyna-

micznie. W modelu sporzadzono migawki z wi

nidurowych oktadek od taczki biurowej. Za dru-

ga. migawka. (tylna.) znajduja. sie okulary zrobio-

ne z cienkiej blachy. winiduru lub innego sztyw-

nego materiatu. Usytuowanie okulariw w sto-

sunku do migawki oraz ich wymiary podano na

rys. 6.

Rzutniki wraz z podstawa. nalezy tak usiawic,

aby otwory okular6w znajdowaty sie na wyso-
kosci oczu. Do podtrzymywania ramek z prze-

zroczami rnozna uzyc fabrycznej prowadnicy,

po zdemontowaniu jej ruchomej czesci. W celu

wyswietlania kazda. z potowek stereoskopowe-

go przezrocza wklada sie w odpowiedni rzutnik.

uruchamia silnik i oglada obraz przez okulary.

W przypadku wadliwej plastyki, przezrocza na-

lezy zamienic miejscami.

STANIStAW PIJANOWSKI

Podczes pracy w clemni czesto zdarza sie uszkodze-
nie matowki w powiekszalnihu. Dokupienie te) czefici w
sklepie sprawia wiele klopoiu, co przy jednoczesnym
braku odpowiednlch odczynnik6w chemicznych. ira-

wigcych szkto. powoduje, iz korzystanie z powiekszal-
nika siaje sie prakrycznie memozliwe.
Prostym rozwigzamem jest wykonanie matbwki. W

jakimkolwiek punkcie szklarskim kupujemy potrzebne
kawatki szkta - najlepiej od razu kiika na zapas. Przycie-
cie szkta z duza doktadnoscia, odpowiadajgca wymia-
rom matdwki. nie jest komeczne.
Na dwoch kiockach drewnianych przymocowuje sie

papier 4cierny grubo- i drobnoziarmsty. Nasiepnie po-
ciera sie nim (najpierw grubo-. potem drobnoziarni-

stym) szkto, powodujac jego zmatowianie. Praca nad
szkfem o wymiarach 6-6 cm trwa ok. 1 5 min.

Aby dokladnie dopasowac matowke. do powie>szat-
nika. trzeba oszlifowafi brzegi do odpowiedniego wy-
miaru. CzynnoSd te. najlepiej przeprowadzec w wodzie
(zabezpiecza przed pe>nieciem szkta), zai do szlifowa-

nia uzywa sie zwyktej osetki do ostrzenia kosy lub

nozy.

Matowka
do powiekszalnika
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Wiqzania
narciarskie
Modne obecnie kr6tkie narty Mini

moga. byd uzywane przez rozne oso-

by, Na tych samych nartach moze
lezdzic mlodziez, jak i dorosli. Jedy-

nym utrudnieniem jest koniecznosd

dopasowania obuwia.

Dawne wigzania narciarskie o re-

gulowanych paskach lub linkach bez

trudu mozna dopasowad do r6znej

wielkosci obuwia. Natomiast nowo-
czesne wigzania bezpiecznikowe

majg uchwyty przodu i pietki obuwia
przykrecone na state do narty i tylko

nieliczne z nich sa przystosowane do

regulowania - zaleznie od wielkosci

obuwia. 2adne z wiazaii krajowych

nie ma takiej regulacji. Niekt6rzy nar-

ciarze radzg sobie w ten sposob, ze

uchwyty pietki przykrecaja. do nart

raz dalej, raz blizej. Takiego rozwiaza-

nia nie nalezy stosowac ze wzgledu

na znaczne ostabienie nart, spowo-
dowane wywierceniem duzej liczby

otwor6w. Rdwniez kilkakrotne wkre-

canie srub w ten sam otw6r, zwla-

szcza w nartach z wypetniaczami

poliuretanowymi. powoduje, ze mo-
cowanie jest bardzo stabe. Mozna w
ten spos6b zniszczyc wartoSciowe

narty lub spowodowac niebezpie-

czny wypadek. Unikniemy tego przez

zastosowanie podktadki ustalajacej

(rys.)

Podkladke nalezy wykonac z nie-

rdzewnej blachy o grubosci 3 mm i

wywiercic w niej kilka otwor6w M5,
kt6re umozliwiajg mocowanie
uchwytu pietki w r6znych odlegto-

sciach, oraz otwory na sruby po-

trzebne do przykrecania jej do narty.

Wielkosd i ksztatt podkladki, spos6b
przymocowania jej do narty, tj. roz-

mieszczenie i srednice otwor6w oraz

rodzaj wkretdw muszg byd zgodne z

wymaganiami instrukcji do danego
typu nart i wigzarV

Sruby stuzace do przykrecania

uchwytu pietki do podkladki nie

moga. byd ani zbyt dlugie, aby nie ka-

leczyty narty i nie powodowaty wyry-

wania wkretow mocujgcych pod-

kladke, ani zbyt krdtkie, gdyz wtedy
polaczenie bedzie za stabe.

Wiazania montuje sie w nastepujg-

cy spos6b. Uchwyty przodu buta

przykreca sie bez zmian. natomiast

uchwyty pietki nie bezposrednio do

nart, lecz za posrednictwem pod-

kladki ustalajacej.

STANIStAW BOGDANOWICZ

Ostony ze szkta
organicznego

Przy wywo+ywaniu berwnych powie/kszeri uzyws *«
zazwyczai kilku tabal okrealajacych warunkt naswietta-

nia i wywofywania Pry ny sfuzac* do wyworywanie
zdjec moga l« zniszczyc, warto wiec 2astosowac osto-

ne ze szkia organicznego (zwanego pleksiglasem). Ta-
bele przykleia sie) po obu stronach kartonu klejem foto-

graficznym Nastepnw do kanonu przykleda be 2 ptytki

zt szkta o^gamcznego o gruboici 2.5-3.0 mm odpo-
wiednim formaaa W tzeidu miejscech wiero s>a

otwory o sredmcy 3 lub 2 mm. Catosi taczy si« wttreta-

mi oraz nakretkami.

Tak zabozpieczone tabele nie brudza sie i sa trwate

Do polerowania pleksiglasu uzywa s>e pasty polerstuej

Femks

WOJCIECHOKSIENCIUK

•

• i
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Z zaglem
po lodzie

Zbudowanie bojera, np. znanej i popu-

larnej klasy „DN", nie jest ani proste, ani

tanie (koniecznosc zastosowania drogich

i deficytowych stali stopowych w celu

wtasciwego ustawienia p!6z itd). Proponu-

jemy wiec zeglarstwo lodowe. Prbbowat

tych emocji jeden z Czytelnikdw. p. Jan

Nych (na zdjeciu). Przedstawiamy wyko-

nany przez niego zagiel oraz podstawowe

zasady poruszania sie po lodzie.

Jest to z pewnoscig najprostszy bojer

swiata: lyzwy - to ptozy. nogi odgrywajg

rol? plozownicy. ciato jest kadtubem. a

rece zastepujg maszt i olinowanie. tyz-

wiarstwo zaglowe wymyslili Kanadyj-

czycy i pasjonujg sie nim nie mniej niz ho-

kejem czy wyscigami sah motorowych.

Do jego uprawiania najbardziej nadajg

sie fyzwy do jazdy szybkiej, mogg bye

takze tyzwy do gry w hokeja, a najbardziej

zaawansowani zaktadajg „figur6wki".

Za oceanem stosuje sie zagiel trapezo-

wy o powierzehni 3.71-6.13 m 2
, z lekkiej

tkaniny z tworzywa sztucznego rozpietej

na dw6ch skrzyzowanych bambusowych

lub duralowych pretach. W typowym za-

glu o powierzehni ok. 5,1 m 3 prety piono-

wy i poziomy (od przedniej i tylnej kra-

wedzi zagla) sg jednakowej dtugosci - ok.

2,74 m. Przez okienko z przezroczystej

folii mozna patrzed czy droga wolna. Tyl-

na i przednia krawedz zagla jest napieta

na odpowiednio uksztattowanych dura-

lowych rurkach. W pozostate krawedzie

sa. wszyte stalowe lub nylonowe linki.

Prety bambusowe sa. tgczone jak kije

wedkarskie, co utatwia przewozenie zagla.

Stelaz (rys. 1 ) w konstrukejr wykona-

nej przez naszego Czytelnika sktada si? z

siedmiu stalowych rurek o grubosci scian-

ki ok. 2 mm i srednicy zewnetrznej ok. 20

mm. Najdluzsza (1270 mm) ma przyspa-

wane do obu konc6w krdtkie tuleje z rury

(rys. 1 ), na ktdrej nacieto jednocalowy

gwint zewn^trzny; pozostate zas maja. na

jednym koncu takie same nagwintowane

tuleje. a na drugim - wyciecie na linke

napinajgea. zagiel (rys. 1, szczegdt B).

Koiice najdtuzszej rury wkr?ca sie w
jednocalowe czwdrniki, z ktorymi w ten

sam spos6b tgezy sie pozostate rurki (rys.

1, szczegoM:.

Po ztozeniu stelaza ktadzie sie go na pa-

pierze i rysuje kontur zagla. Aby jego kra-

wedz mozna byto napreza6, trzeba wierz-

chotki wyznaczy6 5 cm ponizej zew-

netrznych konc6w kazdej rurki, a otrzy-

mane punkty potgezyfi linia. wklesta. do

srodka.

Zagiel jest uszyty z tkaniny stylonowej.

Pasy tkaniny zostaty zszyte zgodnie z za-

sadami wykonywania zagli. Poniewaz sty-

Ion rozcigga sie. trzeba zrobic tzw. slepe

bryty wzmacniaja.ee zagiel. Na zszytym

prostokgcie stylonu nalezy utozyd wykr6j

z papieru i wyznaczyc obw6d o 4 cm
wiekszy, aby po podwinieciu stylonu

uzyskac kieszen na przeciggniecie linki

napinajgeej zagiel (rys. 1). Narozniki zagla

sa. wzmocnione brezentem, by wychodzg-

ca z kieszeni lina nie przerwata go. Przez

kieszenie przecigga sie linke stalowg, za-

konczong na obu koncach zaplecionymi

serebwkami (rys. 1, szczegot O. Obie ser-

c6wki tgezy sie linkg nylonowg lub

sizalowg.

Z powodu braku innego materiatu p.

Nych uzyt do budowy stelaza stalowych

rurek o stosunkowo duzej masie. Lepiej

zastosowa6 Izejsze i tatwiejsze w
odksztatcaniu rurki duralowe. Taki stelaz

bedzie r6wniez bezpieczniejszy.

Rys. 2. Wykonywanie zwrotdw na tyzwach z

zaglem

Rys. 1 . Zagiel '

Jan Nych podczas pr6b z zaglem na lodzie

a Zwrot na wiatr

4l§U Kier.
wiatru

b Zwrot z wiotrem

Kierunek wiatru

Rys. 3. Kolce ratunkowe produkeji szwe-
dzkiej

nylonowo
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KR6TKI KURS

Nauke rozpoczyna sie stoja.c w matym

rozkroku bokiem do wiatru. Jedna. reka

trzyma sie gt6wna. belke pozioma,, druga. -

pionowa.. Nalezy teraz „skreci6" tutdw.

odwracajac sie plecami do wiatru. Jedno-

czesnie trzeba obrocic zagiSrrtdry wy-

petnia sie wiatrem i pociaga do przodu. Po

ustawieniu zagla prostopadle do kierunku

wi8tru, zegluje sie pdtwiatrem. steruja,c

oczywiscie tyzwami. Obowiazuja. zasady

klasycznego zeglowania. a zwroty wygla.-

daja nastepuja.co (rys. 2):

• zwrot na wiatr (rys. 2a) - jadgc

beidewindem (kurs ostro na wiatr) ostrzy

sie. ustawia zagiel w linii wiatru, obraca

zagiel wokbl pionowej osi tak. ze po

zwrocie koniec zagla jest jego przodem. a

jadacy znowu znajduje S4« po stroma na-

wietrznej. Mozna sprobowac r6wniez ze-

giowac po kanadyjsku - halsuja.c na wiatr

po nawietrznej i zawietrznej stronie zagla,

bez obracania go podczas zwrotu;

• zwrot za wiatrem (rys. 2b) - jes!

mmei skomplikowany. nalezy tylko odpo-

wiednio zmieniac potozenie zagla wzgl?-

dem wiatru. Po zwrocie - przdd zagla be-

dzie jego tylem. Przy silnym wietrze trze-

ba najpierw wytracit predkosc przez wy-

ostrzenie i wykonac potem zwrot po rna-

lym luku.

BEZPIECZENSTWO
NA LODZIE

Przed rozpoczeciem jazdy nalezy

sprawdzic czy gruboSc pokrywy lodowej

na stawie lub jeziorze jest wystarczajgca.

czy nie ma dziur i peknie6. Za bezpieczny

uznano I6d o grubosci 1 20-1 50 mm.
Z zaglem po lodzie nalezy jezdzid wy-

lacznie w kasku i w narciarskich okula-

rach, tzw. goglach (nawet jesli na co dzieri

nosi sie szkla optyczne).

Nie nalezy „zeglowa6" samotnie - na

lodzie trzeba miec asekuracje. Uczestnicy

wsp6lnej zabawy powinni bye oddaleni

od siebie o 2-3 m i obserwowac sie wza-

jemnie.

Radzimy rdwniez wykonac kolce ratun-

kowe (rys. 3), ktdre pomoga - w razie wy-

padku - wydostac sie z przerebli. Drew-

many uchwyt ma srednice ok. 25 mm,
dlugosc 1 25 mm, dtugosc ostrza 35 mm.
Linka tgczaca uchwyt z futeratem ma 750

mm dlugosci. a linka do zawieszania kol-

c6w na szyi - 550 mm (mozliwoSc

regulacji).

Opracowat JERZY METELSKI

utf^AwniEniA

Obcinanie
konarow

Diugie ciezkte galezie. wisza.ee nad ptotem lub

-.zklami*. moga bvc irudne do utumacia. Jezeli jednak

odonac je od do*u i naetepnte podctagac na imn do

,»dfy, a potem opuazczac na z em e - cata

>parac(a ..roziwietlama przestrzeni ogrodowe, nie

•vyraadzi zadnych szkod W zataOt * mezbedna .est

-omoc drugiej oaoby. chyba za dysponuje sie necia-

jiam stosowanym do napinania przewodbw elektrycz-

nych. Wowczas w czasie pilowania koniec hny trzeba

.•awiazac na pniu. Szczegoty wyjaeniaja rysunki.

Wg ..Popular Science"

Nietonaca
os*?ka

Oseka gaf. hak holowniczy iluza do wyjmowanta z

>vody •zczegolnie duzych okazdw ryb drapieznych. Do

nedawna mozna byto le przedmioty kupic, obecnie me

na ich prawie wcale. Dlatego przeditawiamy metona-

4 i fatwa do zrooienia oseke

SK'ada a*e ona z. haka wvkonenego z drutu o iredm-

:y 10 mm. zaottrzonego z jednej ttrony. a z drugiei

odgnteflo ku rytovvi - e. grubeflo k<.a z 2 otworami - 6;

jpeeek-obejm - c, gumowego vveza - d oraz grube

to sznura -e.Z tego oaiatniego wykonuje sie na koncu

sekt opeske. umozliwiajqcq zawieszeme jej na prze-

gubie dtom w przypadku. ktedy ryba da kolejneflo

suu" w wodzie.

Montaz osekt poiega na wtozentu wyciecia naka w
otwdf kt^e (rekofeia) t iciqgniecie go cybantami W
:elu zabezo>«c2Bnia if paed akaieczeniem ostmm
-leke, prooonujemy (poniiei jego umocowenial pnykn»-

cenie dwoma wkretami weza gumowego (np. takiego.

jak do pelnik6w gazowycht tak, by mozna byto wpro-

wadzic do niego 2-3 cm ostrza haka

Oseke tak zabezpieczon* mozna nosic zatkniqtq za

paskiem Podczas uzycia nalezy butem zaunac gume

zabezpieczaiQca ostrze haka.

Ose*a ^es* prosta. mozna sk'adac co utatwia tran-

spot, a gnjby kij-rekojeic akuteczme zabezpiecza a

pfzed zatonieciem

T.B
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Obudowa
wanny

Przed przystgpieniem do obudowy
wanny trzeba zastanowi6 sie nad
wyborem ksztattu dolnej czesci obu-

dowy (rys. 1 ). Od tego bowiem zale-

zy, czy korzystanie z wanny (np. my-
cie dzieci, mycie rgk, ptukanie bie-

lizny) bedzie ucigzliwe (rys. 1a) czy

wygodne (rys. 1 b).

Istnieje og6lna zasada, ze w dolnej

czesci wszystkich mebli, z ktorych

korzysta sie w pozycji stojqcej (szafy,

biblioteki, reguty) powinny byd tzw.

Rys. 1 . Pozycja sylwetki w czasie korzystania z wanny: s - z obudowa. prosta.. 6 - z obudowa i

podcieciem

Rys. 2. Obudowa prosta na szkielecie drewnianym: ' - wanna. 2 - szkielet obudowy, 3 -

miejsce przytwierdzenia szkieletu do sciany. 4- miejsce przytwierdzenia szkieletu do podto-
gi, 5 - ptyta pilsniowa, 6 - wkrety przytwierdzaja.ce ptytQ do szkieletu, 7 - drzwiczki

podciecia do wsuniecia stop. Zasada

ta obowigzuje takze podczas kon-

struowania obudowy wanny, jest

jednak stosunkowo rzadko stosowa-
na w praktyce. Wprawdzie tatwiej

jest wykonad obudowe prosta. (rys.

2) i z tego wzgledu czesciej sie ja.

spotyka, ale odbywa sie to kosztem

wygody uzytkownik6w. Niezaleznie

od wygody, zastosowanie podciecia

czyni obudowe Izejsza. i bardziej

estetyczna..

Tradycyjny i jednoczesnie najtrwal-

szy spos6b obudowania wanny pole-

ga na wykonaniu scianki ceglanej o
grubosci 65 mm i obtozeniu jej pryt-

kami ceramicznymi (tzw. glazuraj lub

innymi, ktore mozna zmywad. W ten

spos6b wanna, ktorej trzy krawedzie

stykaja. sie ze scianami tazienki,

zostanie oslonieta czwarta. scianq.

Wraz z wanna, zakrywa sie wszelkie

zakamarki, kt6re utrudniaja. utrzyma-

nie czystosci w tazience.

W warunkach domowych znacznie

tatwiej jest wykoriac obudowe wan-
ny na szkielecie drewnianym, uzywa-

jqc zamiast ptytek - ptyty pilsniowej

laminowanej z wyttoczonym wzorem
(rys. 2 i 3). Wykorzystujgc przedsta-

wiony szkielet drewniany, mozna
obudowac wanne innymi materiata-

mi dostepnymi na rynku.

Szkielet obudowy najlepiej wyko-

nad z tat o przekroju nie mniejszym

niz 40 x 40 mm oraz z ptyty pilsnio-

wej o grubosci 5 mm. Nie jest to

specjalnie trudne. Rame szkieletu

mocuje si? do przeciwlegtych scian

oraz do podtogi tazienki za pomoca.

wkretow z kotkami rozpreznymi lub

gwozdzi wbitych w osadzone po-

przednio kotki drewniane. Ptyte pil-

sniowq nalezy przytwierdzid do
szkieletu matymi wkretami, kt6rych

tebki po wkreceniu powinny byd za-

bezpieczone przed rdzewieniem la-

kierem bezbarwnym. Wszystkie ele-

menty drewniane (takze ptyta pilsnio-

wa od strony wewnetrznej) powinny

byd przed ostatecznym zmontowa-
niem obudowy nasycone pokostem

(2-3-krotnie), co uodporni je na dzia-

tanie wilgoci, a nawet uchroni przed

zagrzybieniem. Podobnie mozna wy-

konad obudowe z podcieciem (rys.

3) . Wtedy szkielet bedzie nizszy o

wysokosd cokotu 2 i wspornika 4.

Cokot wykonuje sie z dwoch potg-

czonych tat 40 x 45 mm.

Kolejnosd montowania obudowy
jest nastepujqca:

• przymocowanie do podtogi dol-

nej taty cokotu 2 - wkretami do

trzech kotkow,
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Q©(3T^©(D0©
Rya. 3. Obudowa i podcieciem na szkielecie drawnianym: 1 - wanna. 2 - cokot. 5 - ptyta
pilaniowa na cokola. 4 - wapomlki. 5 - daaka. 6 - ptyta pilaniowa na desce 7 - rama szkia-

latu. 8- ptyta pilaniowa zakrywajqca szkialet

Rys. 4. Fragment lazienki z wanna, obudowana. ptyta piliniowa. na azkielecie drawnianym
(obudowa proata)

• przymocowanie g6rnej czesci

cokotu do czesci dolnej - wkretami

lub gwozdziami,

• przykrecenie ptyty pilsniowej 3
do cokotu 2,

• przymocowanie do deski 5
wspornik6w 4 w odpowiednich

odstepach, wynikajgcych z rozstawu

stupk6w szkieletu,

• przymocowanie ptytki pilsnio-

wej 6 do deski 5,

• przymocowanie wspornikow 4
wraz z przybita. do nich deska. 5 do

cokotu 2 - dtugimi wkretami (3,5 x

60).

• wprowadzenie szkieletu 7 mie-

dzy g6rna, ptaszczyzne wspornikow 4

i obrzeze wanny; wysokosc szkieletu

powinna byd tak dobrana. aby mozna
byto go zaklinowad,

• przymocowanie ramy szkieletu

do scian i wspomik6w 4,

• przymocowanie ptyty pilsniowej

8 do szkieletu 7.

Omdwiony spos6b obudowy wan-

ny jest tariszy od tradycyjnego, a

r6wnoczesnie zaspokaja wymagania
uzytkowe i estetyczne.

A.Z.

Czytelnicy
proponujg

Obok Iist6w, w kt6rych Czytelnicy wypo-

wiadaja sie bardziej lub mniej krytycznie o

naszym czasopismie pojawity sie listy

uzupeiniaja.ee drukowane artykuty. Nie sa.

to nowe konstrukeje - te trafiaja. do jury

konkursu ..Majsterkuj razem z nami" - czy

tez ..zgdania" tematyczne typu: wydrukuj-

cie jak uszczelnid okna. bo u mnie w
mieszkaniu wieje. Szkoda, ze przy tym

brak jest danych, jakie to jest okno, w blo-

ku czy w domku jednorodzinnym.

Ciesza. nas wszystkie listy, swiadcza. one

o wiezi redakeji z Czytelnikami. Ciagle

czekamy na listy z opisami wtasnych du-

zych i matych konstrukeji oraz uspra-

wnieri od majsterkowicz6w. ktorzy juz

cos sami zrobili i maja. doswiadczenia. na-

daja.ee sie do przekazania innym.

A oto uzupetnienie do usprawnienia wy-

drukowanego w ,.Zr6b Sam" 2/81. nade-

stane przez p. Jerzego Bojde. kt6ry pisze:

Jak
zgrzewac
foli$

„W notatce ..Zgrzewanie folii' IZrob

Sam nr 2/8 11 zostal podany przyklad wy-

konania prostej zgrzewarki z zelazka do

prasowania. Aby uniknac uszkodzenia

zgrzewanej folii konieczne jest bardzo

dokfadne wypolerowanie powierzehni

koAcdwki ilizgowej oraz utrzymywanie

temperatury optymalnej dla danego typu

folii. Jednak irodki te nie zawsze zabez-

pieczaja przed przyklejeniem sie folii do

kohcdwki zgrzewajacej. Jednym z rozwia-

zan zabezpieczajacych folie przed przywie-

raniem jest zastosowanie kalki technicznej

lub pergaminu.

Warstwy folii przeznaczone do skleje-

nia umieszcza sie pomiedzy arkuszami

kalki lub pergaminu. Nastepnie przesuwa-

jac koricdwke po powierzehni kalki.

wzdfuz listwy prowadzacej. powoduje sie

zgrzanie warstw folii. Po odczekaniu kil-

kunastu sekund. aby spoina i kalka osty-

gfy. mozna zdjad gdrny arkusz kalki i wy-

jac potaczona folie".

JERZY BOJDA
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BudujQ dom (4)

Sciany

OtCtEZNICA

Rys 1. Zasada rozmleszczenia i zamocowa-
nia oscieznic drzwiowych i okiannych przy

wykonywaniu murow

Rys. 2. Sposob rozmiaszczenia umocowaii w
typowych oscieznicach okiannych i drzwio-

wych oraz wymiary klina drewnianego stu-

zqcego do umocowania oscieznic w murze

Sciany w budynku dzielimy na kon-

strukcyjne (zwane tez kapitalnymi) i dzia-

lowe. Pierwsze przenoszg na fundament i

podtoze ziemne obcigzenia od konstrukcji

oraz tzw. uzytkowe, tworzgc tgcznie ze

stropami konstrukcje gwarantujgca stabil-

SIATKA ST*tom -ryro'RABIUA-

Rys. 3. Kolejnosc czynnosci przy wykonywa-
niu nadproza z belek stalowych ' - osiatko-

wania dolnej stopki belki zwiekszaja.ee przy-

czepnosc tynku, 2 - utozenie belek i spozio-

mowanie ich poziomnicg. 3 - wypetnienie
bokow belki cegtami na ptask

nose budynku. Sciany dziatowe natomiast

sa, tylko przegrodami, dzielacymi poszcze-

golne pomieszczenia. Zewnetrzne sciany

powinny poza tym izolowac budynek od

wptywu warunkow zewnetrznych. Musza.

wiec by6 wykonane z materiatow sku-

tecznie chronigcych przed deszczem,

sniegiem czy wiatrem, czyli miec odpo-

wiednie wtaiciwoSci termiczne. Wszystko

to trzeba uwzglednic, wybierajgc material

do budowy 4cian. Dlatego tez, wtaSnie ze

wzgledu na dobrg izolacyjnoSc. trzeba

nieraz pogrubi6 Sciany konstrukcyjnie wy-

starczajaco mocne.

OGOLNE ZASADY

Podczas murowania nalezy zwrocic

uwage na nastepujace sprawy:

• na wszystkich kondygnacjach od

razu wykonuje sie lub wmontowuje ele-

menty statego wyposazenia, ktdre na tym

poziomie sa niezbedne, np. otwory okien-

ne, drzwiowe itp. Oscieznice drzwi i okien

rozmieszcza si? zgodnie z projektem w
sposbb pokazany na rys. 1. Nastepnie na-

lezy je obmurowac. Jezeli na placu budo-

wy nie ma aktualnie oScieznic, mozna

wmurowac w Sciane drewniane klocki, do

ktdrych potem przymocuje si? na state

oscieznice (rys. 2);

• wczeSniej przygotowuje sie stalowe

lub zelbetowe belki, ktdre b?dg wmonto-

wane jako nadproza nad otworami

drzwiowymi i okiennymi (rys. 3). Nadpro-

za mozna rdwniez wymurowac z cegty,

jako tzw. rozporowe i nadac im ksztatty

np. tukowy lub pdtokrggty. Potrzebne

b$dg wtedy-szablony z desek (rys. 4). Po

trwatym umocowaniu szablonu w otwo-

rze drzwiowym, muruje sie nadproze.

Jezeli jest to nadproze plaskie (stosuje sie.

je przy nieduzej szerokoSci otworu

drzwiowego), wczeSniej nalezy zrobic de-

skowanie z drewna, na ktorym b§dzie ono

oparte (rys. 5). Nadproze musi bye uzbro-

jone stalowymi (zbrojeniowymi) prgtami.

Uzytg do tego celu zaprawe, wzmacnia

sie, dodajac wiecej cementu. Deskowanie

mozna rozebrac dopiero po zwigzaniu

zaprawy i betonu w calej konstrukcji, tj.

co najmniej po 1 4 dniach;

• w wewnetrznych Scianach konstruk-

cyjnych i dziatowych zostawia si? bruzdy

lub nisze, w miejscach przej46 przewo-

dow wodociagowych, kanalizacyjnych,

gazowych, ogrzewczych. Unikniemy w
ten sposdb kosztownych przebid i wykud

podczas przeprowadzania tych elemen-

tow instalacji;

• w czasie murowania wykonuje sie

r6wniez przewody dymowe i wentylacyj-

ne, rozmieszczajac je zgodnie z projektem

w wewnetrznych Scianach konstrukcyj-

nych; jezeli nie sa. przewidziane w projek-

cie, nalezy je koniecznie zrobic przy-

najmniej w takich pomieszczeniach, jak:

kuchnia, tazienka, wc, spizarnia, garde-

roba;

• w otworach (oSciezach) przeznaczo-

nych do osadzenia drzwi zewnetrznych i

I
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Rys. 4. Zasafly mocowania szablonu przy
nadprozu tukowym

-- ' - - . .
*

Rys S. Naroze ptaskia z cegly. dodatkowo
wzmocnione pretami zbrojaniowymi lub

bednarka.

IN

Rys. 6. Przykladowe rozwi^zanie wegarka w
murze o grubosci portorej cegry

okien wykonuje sie; wystgpy, tzw. wegar-

ki, do ktbrych przylegaja, o4cieznice (rys.

6). Zapewnia to lepsza, szczeinosc i w
zwiqzku z tym ochrone przed wiatrem i

deszczem. Jednak przy zastosowaniu

uszczelmen ze specjalnych mas plastycz

nych. kitbw uszlachotnionych itp. ma
terialow (gtownie z imporlu) w potacze

X) em

<*ZYZJLZC Z

Z>£ZKI OQR'JdOCi

OESKA GKU&Cfc 24mm

FOKtAO 2 DESEK KAIM
GKI/SOfci 21 mm

Rys. 7. Stojak (tzw. kobytka) sruzqcy do
wykonania wewnetrznego ruaztowanla. jego
wymlary i sposob zbudowania rusztowania

1-
ffffty tiSC:<Arr/K<

4

Rys 8. Cegfy - rodzaje i wymiary

Ml/A. I as&tr

STCtd/NA-

Rys. 9. Mur z cegty petntj o grubosci 2 ce-
giet i mur szczelinowy

niach oscieznicy z murem mozna zre-

zygnowac z wegarkbw. W przypadku

oscieznic montowanych w scianach we-

wnetrznych nie wykonuje sie wggarkow.

lecz pozniej. w trakcie robot wykoricze-

niowych, obiia sie potgczenie oscieznicy z

otynkowanym murem dekoracyjnymi

listwami;

2LE KftRZC

Rys. 10. Przyklady zlago i wlasciwego wyko-
nania muru z ceqfy dziurawki

lit CEGtY

I WAKSTtm

II mRSTWA

2 ctqti

A/

II WAKSTrtA

Rys 11. Przyklady rozwia.zania poszczegol

nych warstw. zapewniajqcych wtaSciwe
wta,zania murarskie w murach o grubosci
portoraj i dwie cegtv •

• iiu (jioc murowych iia poziomie nie-

dostepnym z trwalego ziemnego podloza

sa, potrzebne odpowiednie rusztowania.

Najprostsze skladaja. sie ze stojak6w, na

kt6rych uklada sie pomost roboczy z de-

sek o grubosci 50 mm (rys. 7), Nalezy

zwrbcic uwage. aby kazda deska spoczy-

wata co najmmej na trzech stojakach.

SCIANYZCEGIEt
CERAMICZNYCH
W praktyce najczesciej mamy do czy-

nienia z cegtami ceramicznymi petnymi,

dziurawkami (poprzecznymi i podtuznymi)

oraz z cegta. kratbwka. (rys 8). Oprbcz ce-

giel ceramicznych sa. stosowane wapien-

no-piaskowe, zwane rbwniez sylikatowy-

mi, o takich samych wymiarach jak cegty

ceramiczne Te ostatnie maja jednak lep-

sze wlaiciwosci izolacyjne. Cegiet sylika-

towych nie mozna uzywa6 do wVkonywa-

nia przewodbw dymowych cieptych (tj. od

piecbw. kuchni waglowych itp.) oraz mu-

r6w piwnicznych i Scian w pomieszcze-

niach narazonych na zawilgocenie. W
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Scianach zewnetrznych cegty silikatowe

moga, byd stosowane dopiero od wyso-

kosci 50 cm ponad terenem, Mur z cegly

ceramicznej petnej, jako mur konstrukcyj-

ny zewnetrzny w budynku jednorodzin-

nym, ze wzgledow wytrzymatoSciowych

moze mied grubosd 25 cm. Aby jednak

spetnial wymogi izolacyjnosci, wymiar ten

nalezy zwiekszyd do 51 cm, tj. do gru-

boSci 2 cegiet (rys. 9). GruboSc muru

.mozna zmniejszyc, jezeli w jego kon-

strukcji zastosuje sie tzw. pustke izolacyj-

na.. Szczelina izolacyjna powinna mied

szerokoSd 3 cm, a mur obejmuja.cy

ja. z dwoch stron 25 i 1 2 cm, co tgcznie ze

szczelina. daje grubosd 40 cm. Pozwala to

na zaoszczedzenie prawie 25% cegty i za-

prawy murarskiej. Wykonanie takiego

muru jest bardziej pracochtonne niz pet-

nego i wymaga od wykonawc6w wiekszej

doktadnosci.

6ciany z cegty dziurawki maja. lepsze

wtasciwosci izolacyjne, moga. by6 ciensze

(38 cm, tj. p6ttorej cegtyf. Przy wykony-

waniu muru z cegry dziurawki nalezy pa-

mietad, by otwory znajduja.ee sie w cegle

skierowane byry do wnetrza Sciany (rys.

10). Niedbatosd
i
niestosowanie sie do tej

zasady moze byd pdzniej przyczyna zawil-

gocenia budynku i duzych strat cieplnych.

Sciana z cegty kratdwki ma take. sama.

gruboSd jak z cegty dziurawki, tj. 38 cm.

Jej wykonanie jest jednak mniej praco-

chtonne, gdyz ma ona wieksze wymiary.

Sciany 2 cegty dziurawki i kratowki sa

Izejsze, do ich wykonania zuzywa sie

mniej zaprawy, szybko wysychaja., totez

budynki z nich wzniesione moga. byd

szybciej oddane do uzytku. Najwyzsza

czesd muru znajdujgca sie bezposrednio

pod belkami stropowymi musi byd

wzmocniona podktadkami betonowymi.

Lepiej jednak ostatnie trzy warstwy muru

wykonad z cegty petnej, co zapewni wta-

Sciwe i bezpieczne roztozenie obciqzen.

Bez wzgledu na rodzaj zastosowanej

cegty do murowania scian stosuje sie za-

prawe cementowo-wapienna. o stosunku

objetosciowym sktadnikow 1:1:9 lub

1:2:10 (cementxiasto wapienne: piasek) z

dodatkiem wody w takiej ilo£ci, aby

uzyskad konsystencje doSd gestego cia-

sta. Nalezy pamietad o zachowaniu mu-

rarskich wia.zan w konstrukeji. Oznacza

to, ze kolejna warstwa cegiet powinna

byd tak utozona, aby pionowe spoiny mi-

jaty sie o 1 /4 lub 1 12 cegty. tej general-

nej zasadzie pisalismy juz w ZS 4/80,

podajac jednoczeSnie moznosd zastoso-

wania do wigzari murarskich cegiet o roz-

nej dtugosci. Na rysunku 1 1 pokazano

dwie kolejne warstwy cegiet w murach o

gruboSci 1 1/2 cegty i 2 cegty, zapewnia-

jace uzyskanie prawidtowych wigzan.

Tekst i rysunki

WIEStAW WIECZORKIEWICZ

Informacje
uzupetniaja.ee

W wielu listach Czytelnicy proszq o wyjaS-

nienie, jakich formalnoici nalezy dopetmc.

aby zgodnie z prawem wybudowatf domek
Oto kilka wyjasniert,

Kupno dzlatki. Dziatke mozna nabyd od pry-

watnego wtasciciela lub od Skarbu Pafistwa -

w tym ostatnim przypadku tylko w formie wie-

czystej dzierzawy; zwigzane z tym formalnosci

nalezy zatatwiad z miejscowymi wtadzami
administracyjnymi. Trzeba jednak pamietad, ze

nie kazda dziatka nadaje sie pod budowe w
ogole i nie zawsze mozna na niej budowac do-

mek jednorodzinny. Opracowane bowiem plany

zagospodarowania przestrzennego danej miej-

scowosci okreslajs przeznaczenie dziatek w
miejscowosci i w terenie otaczajacym. Dlatego

tez przed kupnem dziatki nalezy wysta.pi6 na

pismie do miejscowych wtadz z prosba. o infor-

macje na temat przeznaczenia tej dziatki w pla-

nie miasta. Uzyskamy wbwezas pisemne po-

twierdzenie, ze dziatka, ktdra chcemy nabyd, na-

daje sie pod budowe domku. Ten tryb postepo-

wania chroni skutecznie przed hcznymi trudno-

sciami w toku dalszej dziatalnosci.

. Formalnoici. Przed podjeciem jakichkolwiek

prac na dziatce nalezy uzyskad pozwolneie na

budowe. W tym celu trzeba przygotowad odpo-

wiednie dokumanty stanowigce podstawe do
starart o pozwolenie. Pierwszym z tych

dokumentdw jest projekt budynku wykonany
przez osobe do tego upowazniona. (architekta z

uprawnieniami budowlanymi). Na tym etapie

moga. wystapid pierwsze wieksze rozczarowa-

nia, bowiem w uzyskanej opinii o dziatce poda-

ne zostana. warunki. jakim ten budynek powi-

nien odpowiadad. Te uwarunkowania sa. czesto

niezgodne z naszymi wymaganiami. Mimo to

nalezy sie do nich zastosowad lub przed wyko-
naniem projektu odwotad do nadrzednej jedno-

stki organu, ktdry wydal kwestionowana. przez

nas opinie. Chcgc uzyskac pozwolenie na budo-

we budynku mieszkalnego, trzeba ztozyd odpo-

wiednie dokumenty do miejscowych wtadz

administracyjnych. koknkretnie do referatu bu-

downictwa Urzedu Miasta i Gminy lub do Wy-
dziatu Architektury Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w urzedach dzielnicowych. W
dwoch egzemplarzach sklada sie plan realiza-

cyjny dziatki, tj. plan zagospodarowania dziatki,

na ktorej bedzie wznoszony budynek i projekt

budynku, w jednym egzemplarzu - dowdd
wtasnosci dziatki (samoistnego posiadania.

uzytkowania wieczystegol oraz inne dokumen-
ty. ktdrych moze zazadad miejscowa wtadza

terenowa w zwigzku ze 9pecyficznymi warun-

kami lokalnymi. Moze to byd np. opinia kon-

serwatora zabytkow. jezeli budynek iest wzno-

szony na obszarze objetym ochrona, konserwa-

torska. itp.

Jezeli dziatka zostanie zakupiona tgcznie z za-

twierdzonym planem realizacyjnym i zatwier-

dzonym projektem oraz pozwoleniem na budo-

we (czeste przypadki), nalezy zwrdcid szczegdl-

na. uwage na termin waznoSci pozwolenia na

budowe, gdyz moze sie ono okazad nieaktualne.

Pozwolenie na budowe traci waznosd z mocy
prawa, tj. bez potrzeby wydawania decyzji unie-

wazniajacej. jezeli:

- budowa nie zostata rozpoczeta w ciggu

dwoch lat lub w terminie ustalonym w pozwo-

leniu,

- budowa (lub rozbidrka) zostata przerwana

na czas dtuzszy niz dwa lata lub nie zostata

zakohczona w przewidzianym w dokumencie
terminie.

Jezeli pozwolenie utracito waznosd, konie-

czne jest ponowne wystapienie do wtadz.

Budowa. Nad robotami budowlanymi powi-

nien czuwad odpowiedni fachowiec. MoZe to

byd inzynier z uprawnieniami budowlanymi lub

technik budowlany. Pracuje on na zleceme

inwestora, tj. wtasciciela wznoszonego budyn-

ku. On tez ponosi odpowiedzialnosd zawodowa.
za zgodne z planem wznoszenie budynku i w
sposdb nie zagrazajgey bezpieczehstwu za-

rowno w trakcie budowy. jak i uzytkowania.

Teren budowy powinien byd ogrodzony, nie-

dostgpny dla osob postronnych. Powinna tez

byd wywieszona w widocznym miejscu tablica

informacyjna o tresci podanej przez wladze
terenowg.

Zasiedlenie. Przed zamieszkaniem w ukort-

czonym budynku nalezy zgtosid do wtadz tere-

nowych, ze budynek zostal zakortczony i zosta-

je zasiedlony. Do takiego zgtoszenia nalezy

dolgczyd dziennik budowy (ktdry powinien byd
prowadzony przez caty czas jej trwania przez

osobe kierujgcg budowg) oraz protokoty ko-

niecznych badah i sprawdzeh, jak np. spotdziel-

ni kominiarskiej o sprawdzeniu przewodow
dymowych i wentylacyjnych, czy zaktadu ener-

getycznego.

Wejicle na teren sgslada. Jezeli do wyko-

nania robdt budowlanych jest niezbedne wej-

scie na sgsiednig nieruchomosd albo do domu
lub mieszkania sgsiada (np. w zwigzku z robota-

mi instalacyjnymil inwestor (budujgey wtasci-

ciel) powinien uzyskad na to jego zgode. Nie

zgtoszenie przez wtasciciela sgsiedniej nieru-

chomosd sprzeciwu w ciggu 14 dni od dore-

ozenia wystgpienia pisemnego w tej sprawie -

prawo budowlane kaze uwazad ng zgode sgsia-

da. W razie zgtoszenia sprzeciwu, odpowiedme
wtadze na wniosek inwestora decydujg o ko-

niecznosci dopuszczenia do korzystania z tere-

nu nieruchomosci, budynku lub mieszkania sg-

siada, okreslajgc jednoczesnie zakres wyko-
rzystania. Inwestor natomiast ma obowigzek

wynagrodzenia sgsiada za korzystanie z terenu

oraz odpowiada finansowo za wszelkie szkody

spowodowane korzystaniem z nieruchomosci

(domu, mieszkania!.

Kompetentne urzedy. Przy urzedach miej-

skich (w miastach wydzielonych)
i w miejsco-

wosciach gminnych na terenach wiejskich sg

kom6rki zatrudniajgee ..technikdw" lub „archi-

tekt6w", kt6rzy sg pierwszg instancjg w admini-

stracji padstwowej w sprawach budownictwa.

Do nich tez nalezy kierowad podania we
wszystkich sprawach zwigzanych z budowg
domku. Jezeli decyzje podjete przez tych praco-

wnikdw sg sprzeczne z naszymi zamierzeniami.

mozna w obowigzujgeym terminie (14 dnil te

decyzje zaskarzyd do wtadz wyzszych (organdw
wojewddzkich) podajgc powody odwotania. a

takze ewentualne nowe okolicznosci meryto-

ryczne lub prawne. ktore poprzedniemu urzedo-

wi nie byty znane lub ktorych on nie wziat pod

uwage podejmujgc decyzje. Organ wojewddzki

jest obowigzany r^zpatrzyd odwotanie i albo

zatwierdzid decyzje, albo zmienid jg lub uchylid i

przestad do ponownego rozpatrzenia. W nie-

ktdrych miastach, jak np. w Warszawie, orga-

nem pierwszej instancji sg urzedy dzielnicowe,

a orgnem odwolawczym naczelny architekt

m.st. Warszawy.

Podalem zatedwie kilka spraw, o ktore pytali

Czytelnicy. Jezeli powstana inne niejasnoici.

prosze pisad do naszej redakeji z dopiskiem

..Buduje dom"

W.W.
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Izolacje

wodochronne
Ochrona budynku przed wilgocia jest bardzo wazna. Od prawidto-

wego rozwi^zania tego zagadnienia zalezy nie tylko trwa-

tosc wznoszonej konstrukcji, ale i komfort zycia. Gdy brak jest

izolacji cieplnej lub jest ona wykonana ile. sciany i stropy szybko

wilgotnieja, rozwija si? grzyb, odpada tynk, a pomieszczenia sa

„zimne", trudne do ogrzania. Na pewno wiec warto poznac za-

sady zabezpieczenia budynku przed wilgocia., tym bardziej ze w
domkach jednorodzinnych i budynkach gospodarczych nie trzeba

stosowac skomplikowanych technologii, materiatow i narzedzi.

Wiele prac mozna wykonac samodzielnie - dobrze i tanio.

Izolacje wodochronne wykonuje sie na tych

czesciach budynku. ktdre bezposrednio stykaja

sie z woda opadowa (tarasy) i wilgocia wyste-

puiaca w gruncie (fundamenty, podtogi). Zabez-

pieczenie dach6w stanowi odrebne zagadnie-

nie. kt6re om6wimy w nastepnym artykule.

Zgodnie z normami obowia.zuja.cymi w bu-

downictwie. izolacje dzieli tie na:

• przeciwwilgociowe. chroniace przed dzia-

laniem wody nie wywierajacej cisnienia hydrc-

statycznego, wystepujacej w warstwach gruntu

bezposrednio slykajacych sie z powierzchma

terenu Izolacie takie wykonuje sie z powlok

bitumicznych lub jednej albo dw6ch warstw

papy;

• przeciwwodne. zabezpieczajqce przed

dziataniem w6d wywierajacych cisnienie hydro-

statyczne. Sa to wody: zask6rna i gruntowa.

znaidujace sie w gtebszych warstwach gruntu.

Ich poziom zalegania rnozna orientacyjnie okre-

sli6 na podstawie poziomu wody w studni. Izo-

lacje wykonuje sie z wielu warstw papy:

• parochronne. zabezpieczaia.ee sciany przed

przenikaniem przez nie pary wodnej. Sa to

powtoki malarskie z farb olejnych lub synte-

tycznych.

Do izolacji stosu/e sie przede wszystkim ma-

teriaty bitumiczne - tanie i
trwate Sa one

wytwarzane przeweznie z asfaltdw naftowych.

W tab 1 i 2 podane sa charakterystyki najbar-

dziej przydatnych matenat6w produkeji kra-

jowej.

Dobor narzedzi zalezy od rodzajow mate-

riatbw uzytych do izolacji Na przyklad do ma-

tenalow bitumicznych na goraco beda potrzeb-

ne: kociol do podgrzewania lepiku. drewniana

lopatka do mieszania. czerpak o pojemnosci ok

5 I (na kiju). wiadra do roznoszema lepiku oraz

szczotki do smarowania Do materiatow bitu-

micznych na zimno nalezy przygotowac: wiadra

do roznoszenia lepiku i szczotki dekarskie lub

szpachle do rozsmarowywania Ponadto trzeba

zaopatrzyc sie w mlotek lub siekiere do rozbija-

nia bryl lepiku. noz do krojenia papy oraz szczo-

tki do zamiatania podkladu. Po zakonczeniu ro-

bot brudny sprzet i narzedzia nalezy umyc -

najlepiej w nafcie.

A oto trzy podstawowe zatady obowlqzu-

jqce przy wykonywamu izolacji:

• prace nalezy przeprowadzac w czaiie

bezdeszczowsj pogody. przy temperaturze

otoczenia powyzej + S'C.

• gdy fundamenty lezq ponizej zwiercia-

dla wody gruntowej. nalezy obnlzyc jej po-

ziom: moze to jednak wykonac tylko facho-

wiec dysponujqcy odpowiednim tprzatem,

• bardzo wazne jeit wtasciwe przygo to-

wanie podloza przeznaczonago do izolacji;

musi ono bye suche. czytte I gladkie.

POWtOKI BITUMICZNE

Sa one stosowane w izolacjach pionowych

(sciany) i poziomych (podtogi). Do izolacji bu-

dynkfiw mieszkalnych nalezy uzywec matena-

I6w asfaltowych, do budynk6w gospodarczych

- smotowych. W przypedku zastosowania ma-

tenalbw asfaltowych. trzeba najpierw podloze

wyr6wnac i zagruntowat. Do gruntowania sto-

suje sie specjalne roztwory asfaltowe na zimno:

Abizol R. Bitizol R, Cyklolep R. Roztw6r nale-

zy wcierac w suche i czyste podloze szczo-

tka dekarskq, az do uzyskania jednolitej po-

wtoki gnjboici ok. 0,1 cm. Dopiero, gdy

warstwa gruntujqca catkowicie wyschnie, mo-
zna kontynuowac prace

Powtoki z preparatdw na gorqeo. Lepik

asfaltowy naklada sie dwiema warstwami na

zagnjntowane, suche i czyste podtoze. Ogrzany

w kotle do konsystencji jednolitej cieczy - do
temperaiury 453 K (180"C). lepik rozsmarowuje

sie r6wnomiemie szczotkq dekarskq tak, aby

uzyskai jednolita powloke grubosci ok. 0.15

cm. Nastepna warstwe ktadzie sie w taki sam
sposob. lecz dopiero po skrzepnieciu poprze-

dniej. Catkowita grubosc izolacyjnej powfoki

musi wynosi6 ok 0,3 cm.

W przypadku zastosowania lepiku smofowe-

go postepuje sie podobnie, z tym ze ogrzewa

sie go do temperatury ok. 413 K (140'C|. Nie

jest r6wniez potrzebne gruntowania podloza.

Powtoki z preparatdw na zimno (Abizol P.

Bitizol P. Cyklolep P) naktada sie dwiema
warstwami na zagnjntowane suche i czyste po-

dtoze. podobnie jak preparaty stosowane na

goraco. Catkowita grubosc powtoki izolacyjnej

wynosi ok 0,2 cm.

Roztwbr
gruntujoxy

Suche i czyste
podToie

Rys. 1 , Wykonania powlok bitumicznych: a -

wylac nlewlelkq ilosc roztworu gruntujqeego
na podtoze: b - roztw6r gruntujacy rozpro-
wadzic rbwnomierme szczotkq dekarskq; c

-

na roztwbr gruntujqcy (po jego wyschnieciu)
wylac niewialkq ilosc lepiku: d - lepik roz-

prowadzic r6wnomiernie szczotkq dekarskq,
pasaml o szerokosci 100 - 150 cm: e - drugs,

warstwe powtoki bitumlcznej potozyc po-

dobnie. lecz pasami prostopadtymi do pasdw
pierwtzej warstwy
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Rvs. 2. Przyklajanie papv do pod*oza a - wyiac mewielka ik>4c

lepiku na podloze; b - lepik rozprowadzic szczotka dekarskq.

rdwnomlernia. waratwa o gruboici ok. 0.1 - 0.2 cm i szerokosci

rdwnej szerokosci papv; c - docisngc papa do podtoza - od joj

srodka symatrii ku krawadziom

-2 wcrsl-o

- 1 «OPStwO

( * _
M
S\ -^s— 3 warslwa

r~N. r -crs*wc

MM iifll iail
D'3

,
D/T| 6'jf
o 1_

Szefo^oK papy

_CN — 3 -arstwa

} 2 *arstwa

Rvs. 4. Izolacje wiotowarstwowe

:- -cf -t

2 poziomp
S wont*c pip,

>^ ipoiiomg
2 *crstwo papy

Rys. 5. tflczeme iiolacji pionowej z pozioma.

*****

-a bfflflaaMQttas

Rvs 6 Oslona izolacji

^ Rys 3 taczenie papv na zaklad
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ZClCciO poz.omg

UPi.lyDtOS«-.. ;*'f lul

gruzbueowlanygr.lO-lScn

Wofrtwc ochronfto

Worst wC otfironr>g=

i docis«owa r

PosadzWo

/ grub. 3r5cm
IplOCjQ

Rys. 7. Izolacja przeciwwilgociowa budynku niepodpiwniczonego z

drewniana, podtoga. na legarach - grunt wilgotny

.
Worst wC SChrtynp grub. 3 r 5 cm

-ZiZ : : -

-

rvjfly Dglon qfufalQ-IS cir

i gUDttv piosek. zwir lifp

^ G/uzburJov-!artyer.10M5CTi

> __j

Rys. 8. Izolacja przeciwwilgociowa budynku niepodpiwniczonego z

podtoga. bezposrednio na gruncie

Rys. 10. Izolacja

przeciwwodna bu-
dynku podpiwni-
czonego

Rys. 11. Szczegdry
izolacji przy przej-

sciach wodno-ka-
nalizacyjnych

^agka : aToskowniko Romko z kqlowncko

PoyKUko

9 warst*aocr,fcnna

IQiOCiS pOZiC^C OOlRQ

K Zv»r grub tQ-15 cm

Slope* boiuatfOQy -|

—

wo^stwc ocftronno

:hud / Etlon grub 3 cm
ZaprowQ c*m«nt.i*3

tao'.ocia pfzecmwQtins

\ Kitatfeitpwy

\zqprowa cement, l: 3

CAuCy oeton grub. 3 cmA HolOCiO ter""Czno

\WQrttw o wyrOwncwcao
Wiudy Beton qrub.CHScrr.

Rys. 9. Izolacja przeciwwilgociowa budynku podpiwniczonego Rys. 12. Izolowanie tarasdw

Sposob naktadania powlok bitumicznych po-

ziomych pokazano na rys. 1. Powierzchnie pio-

nowe smaruje sre preparatami stopniowo - od
g6ry ku dotowi. pasem o szerokosci 100-150
cm, poziome natomiast smaruie sie krzyzowo -

prostopadle do pas6w poprzedniej warstwy
(rys. 1)

Uwaga. Nie wolno mieszac lepikdw asfal-

towych ze smotowymi.

IZOLACJE Z PAPY
Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pio-

nowe wykonuje sie z jednej lub dwoch
warstw papy asfaltowej lub smotowej po-

wlekanej, natomiast przeciwwodne - z dw6ch
lub wiecej warstw papy asfaltowej powlekanej

Liczba ..wkladek papowych " w izolacji zalezy od
wysokosci stupa wody gruntowej lub zaskornej.

dzialajqcego na izolacje (przy wysokosci slups

wody 100. 200. 300, 400 cm liczba wkladek z

papy wynosi odpowiednio 2, 3, 4. 5).

Izolacje papowe musza bye wykonane bardzo

starannie, bowiem tylko wtedy spe'rna nalezy-

cie swoja. funkeje. Przed potozeniem papy asfal-

towei podloze nalezy zagruntowa6. wysuszyc i

wyczyscic. w przypadku zas papy smolowej -

tylko wysuszyc i wyczyscic Pierwsza. i nastep-
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ne warstwy papy przykleja~sie na calej po-

wierzchni (rys. 2).

Do klejenia pap asfaltowych stosuje sie

lepiki asfaltowe na zimno (Abizol G. Bitizol

G, Cyklolep G) lub na gorgco. do pap smoto-

wych - tylko lepik smolowy na goraco. Lepik

rozsmarowuje sie r6wnomiernie szczotka de-

karska na izolowanej powierzchni warstwa o

grubosci 0.10-0,15 cm, szerokosci rbwnej sze-

rokosci papy i dtugosci ok. 100 cm, dociskajac

pape do jeszcze gorqcego lepiku.

Do klejenia lepikiem na zimno rolke papy

tnie sie na krotsze odcinki (300-500 cm). Po

nasmarowaniu lepikiem podktadu i spodu papy,

dociska sie ja do podkladu tak, aby nie

wytworzyty sie ..poduszki" z powietrza oraz

faldy. Smaruje sie zawsze spodnia strone

papy. pokryta. drobna posypka. Poszczeg6lne

iej arkusze nalezy sklejac na zaktad o szero-

koSci nie mniejszej niz 10 cm (rys. 3), Kieru-

nek zaktad6w papy powinien bye zgodny z

kierunkiem spadku podtoza (rys. 4).

Dla szCzelnosci izolacji bardzo wazne jest

dokladne laczenie izolacji pionowej z pozio-

ma (rys. 5).

W izolacjach narazonych na ciggte zawil-

gocenie korzystne jest powleczenie r6wniez

ostatniej warstwy papy lepikiem (grubosci

ok. 0,1 cm).

Izolacje przeciwwodne nalezy dodatkowo
chronic przed uszkodzeniami. W tym celu

izolacje pionowe zastania sie specjalnymi scian-

kami z ceglanego muru grubosci 6,5 cm (cegla

pelna klasy 1 00 + zaprawa cementowa) albo z

betonu na stalowej siatce grubosci 6 cm (rys.

6). W izolacj8ch poziomych powtoke ochronna

wykonuie sie * warstwy zaprawy cementowej

(1:3) gruboSci 3-5 cm. Scianki pionowe i war-

stwy zaprawy kladzie sie bezposrednio na izola-

cji przeciwwodnej.

SCIAIMY I PODtOGI

Sa one najbardziej narazone na zawilgoce-

nie, gdyz maja. bezposredni kontakt z grun-

tem - g!6wnym nosnikiem wilgoci. W nie-

podpiwniczonych budynkach dostatecznym za-

bezpleczeniem jest izolacja pozioma, ulozona w
Bcianie na wysokoSci 1 5-30 cm nad po-

wierzehnia terenu oraz izolacja pionowa sciany

siegajaca do gtebokosci przemarzania gruntu

(120 cm). .

Izolacje pozioma wykonuje sie z dwoch
warstw papy powlekanej, przyklejonej lepi-

kiem na goraco lub na zimno, pionowa.

natomiast - z dwuwarstwowej powtoki bitu-

micznej lub z jednej warstwy papy powleka-

nej i przyklejonej lepikiem. W miejscu styku

obie izolacje nalezy .starannie potaczyc. •

Szczeg6ty izolacji zaleza od fodzaju podlogi.

Wszeikie prace zwiazane z utozeniem podtogi

zaczyna sie od usuniecia wierzehniej warstwy

gruntu grubosci ok. 30 cm. Powstale miejsce

wypetnia sie 1 2-1 5 cm warstwa ubitego, su-

chego piasku, zwiru lub gruzu budowlanego. W
gruntach o matej wilgotnosci naturalnej muruje

sie shjpki z cegfy lub betonu, na ktdrych uktsda

sie legary podlogowe. Izolacje przeciwwilgocio-

wa wystarczy\ wbwezas wykonac na powierz-

chni slitpkjOVv ,z jednej lub dw6ch warstw

papy povvllekartej, przyklejonej lepikiem.

W priypadkif duzej wilgotnosci gruntu nalezy

cata poWierzon^iie pod podtogg zabezpieczyi

izolacja orzeciwwilgociowa. postepujqc zgodnie

z dotychczas opisanymi zasadami. Dodatkowo
na warstwie ubitego piasku, zwiru lub gruzu

trzeba wykonac podktad grubosci 10-15 cm z

chudego betonu, do kt6rego przykleja sie lepi-

kiem dwie warstwy papy powlekanej. Dopiero

na izolowanym podtozu muruje sie stupki

|r6wniez pokryte od gdry izolacja.) i uklada si?

legary (rys. 7).

TABELA 1 . Lepiki, roitwory astaltowe I klty

Nazwa
handlowa

Charakteryatyka -

Paeznaczenie i zuzycie

przy jednorazowym smarowaniu

Abizol R roztwdr asfallbw. zywic I plastyfikato-

rfSiA? \aj fo? ni i t a In tit z\t~° n nrn.?inif*7nvi—

n

iUii VY ' UtUUSk^^Q 1 ' ii^mvm VI^Di'iv&IIJ*"'

barwa brunatno-czarna; tatwopalny

do gnjntowaniB podtozy z betonbw lub za-

praw camontowych pod dalsze warstwy

izolacji asfaltowej Stosowany na ztmno.

Zuzycie 0,3-0.45 kg/ml

Abizol P roztw6r specjalnych asfaltbw ponaftowy-

ch, zywic plastyfikatorbw oraz rozpu-

szczalntkow organicznych; barwa brunat-

noczama; latwopalny

do izolacji przeciwwilgociowych. izolacja nie

jest odporna na dziatanie rozpuszczalnikbw

organicznych i temperatury 60*C. Stosowany

na zimno. Zuzycie 0.8-1.0 kg/m J

Abizol G jednorodna masa specjalnych asfattbw

nonafinuwch rvwir wvnMniftr7\/ minfl-

ralnych, plastyfikatorbw oraz

rozpuszc2alnikow organicznych; barwa

czarna; latwopalny

jako masa asfaltowa do wielowarstwowych

izolacji przeciwwodnych z maiena'ow rolo-

wych, stosowany gtdwnie w warunkach silnie

nawodmonych gruntdw. Stosowany na zim-

no Zuzycie 1,5-2.0 kg/m 1

Abizol KF kit z asfaltbw ponaftowych i naturalnych

z domieszka. plastifikatorow oraz wy-

petniaczy mineralnych; barwa czarna

do wypemtanie szczelin dylatacyjnych oraz

jako srodek wia.za.cy pomiedzy rbznymi ma-

teriafami, jak beton. blacha. drewno, szkto

Stosowany na zimno. Zuzycie 1.6 kg/flm 3

Bitizol R • roztwbr asfalt6w, zywic i plastifikato-

row w fozpuszczalnikach organicznych;

barwa brunatnoczarna; tatwopalny

do gruntowania podtozy z beton6w zapraw

cemantowych pod dalsze warstwy izolacji

asfaltowej, chroni przed korozja. elementy be-

tonowe. Stosowany na ztmno, Zuzycie 0,3-0.6

kg/m'
V

Bitizol P* roztw6r specjalnych asfalt6w

ponaftojvvch, wypetniacxy nunewlnych

plastyfikatorbw oraz T02puszczalnik6w

organicznych; barwa brunatnoczarna: la-

twopalny

ddprzykiejania papy asfaltowej na podtozu be-

tonowym oraz izolacji przeciwwilgociowych,

chroni przed korozja. elementy betonowe. Sto-

sowany na zimno. Zuzycie 0,7-0,9 kg/m1

Bitizol G* jednorodna masa specjalnych asfalt6w

ponaftowych. wypetnieczy mineralnych.

plastyfikatorbw oraz rozpuszczalnikbw

organicznych. barwa czarna; tatwopalny

jako masa asfaltowa do wielowarstwowych

izolacji przeciwwodnych z materia(6w rolo-

wych, stosowany gtownie w warunkach silnie

nawodntonych grunt6w Stosowany na zim-

no. Zuzycie 1.2-1.8 kg/m 3

Bitizol SB'

\

kit z asfalt6w ponaftowych, pakbw,

plastyfikatordw oraz wypemiaczv mine-

ralnych; barwa czarna

do wypetnianie "szczelin dylatacyjnych oraz

jako srodek wie.za.cy pomiijdzy rdiznymi mate-

natami, jak beton. bleche, drewno. szkto. Sto-

sowany na zimno lub po lekkim podgrzamu

1303-313 K - 30-40'C) Zuzycie 1.5 kg/dm*

objetoscl szczeliny
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Nazwa
handlowa

Charaktarvttvka
Przeznaczanla t zuzycie

przy jadnorazowym imarowaniu

Cvkldep R* masa as*a!towo-cykiok.auczukowa ze

specjamych asfatibw ponattowych, cy-

klokauczuku. zwiazkdw powiarzchntowo-

czynnych oraz rozpuszcialnikow organt-

cznych; barwa czarna; latwopalny

do Qrumowania wilgoinych t surowych podfo-

rv baTonowych stoaowany w powtokowych

izoiaciach przeowwiigociowych Stosowany

nanmno Zuzycia 0,3-0.5 kajm*

Cyklolep P* M* do izolacji przaciwwilgooowych STOsowany

na zimno. Zuzycia 1 .0-1.2 kg/mJ

Emtio* •nulsja as'attowa z wytokogatunkowych

as'altdw emulgator6w i stab«lizator6w:

barwa czarna

do gnjntowanta podtozy z batonow zapraw

camentowych pod daiaza wamtwy izolacji

aafaitowej. Stosowany na zimno. Zuzycte

0.3-0.6 kg/mJ

Lepik asfattowy

- bez wypatma-

czy

Izolbn

Subenzol

- z wypetnia-

czamt

mieszanina asfeltdw pona'towych z do-

datkiem substancji oiajowych; barwa

czama

I
w. + wvpelniacze pyliste lub wlbkniste

do przyklajania papy aefaiiowej do podfozy

klajama papy m.edzy aoba, klejenie folii PCV;

moza bvc wvkorzvs*anv do rzolacii orzactw*

wiigociowych Stosowany na goraco po pod-

grzamu do tamparatury 433-453 K i

neo-180-Q

1 w (me nalezy siosowac do klejenia foln PCV)

Lepik smo*owv produkt przerobu imWv tmrowej z wegle

kamiennego. barwa czarna

do przykiejania papy smoiowej do podtozy.

klajanta papy mtadry sob* Sioaowany na go-

'a.co po podgrzantu do tamparatury 41 3 t

(140'C) Zuzycia 1.5-2.0 kg/m*

Uwags: izolacie wvkonane 2 Ispikdw oznaczonych gwiazdka. nle sa odporne oa dzialama rozpuszczalnik6w

orgamcznych 1 lemperalury powyzej 333 K 160'C)

TABELA 2. Papy

Wymiary rolki
Grama- Mau

Rodjai papy Odm.ana tun atfallu

diugoic uerokoie (smoM
m cm g/m»

Asfaitowa izoiacvina 315 20:0.2 100 316 316
(na osnowia z >•*..-. 105

400 40 1 0.4 110 400 400

Smolowa izolacyjna 315 20 1 0.2 100 315 316
(na osnowte z tektury) 105

400 40: 0,4 110 400 400

Izolacyina na otnowte 10*0.10

z tkaniny lecnmczna) 15x015 100:4 200 1650

20:02

W obu wvmiemonych przypedkach nie-

zbedne jbsi wentylowanie przestrzem podtogo-

wej 2a pomoca. otwprdw w soanach (srednicy

ok. 10 cm), zabezpieczonych z zewnqtrz stalo-

wq siatka. Poduszka powietrzna pod podtoga

odgrywa m.in. role dobrego izolatora termiczne-

go W przypadku podi6g uktadanych bezpo-

srednio na potnym podkladzie obowiazuja te

same zasady. jednakze izolacje pionowa i pozio-

ma scian nalezy potgczyc z podpodfogowa.
wywijajgc ja na wewnetrzne powierzchnie

scian. Pozioma izolacje podpodfogowa pokrywa

sie warstwa ochronna z zaprawy cementowej

(1:3) grubosci 3-5 cm. 3 wywimecie na sciame

-taka sama zaprawa zbrojona stalowa siatka

Koniec siatki nalezy zakotwic na wysokosci

10 cm nad izolacia pozioma sciany (rys. 8)

Dopiero na tak przygotowanym podtozu kfa-

dzie sie wtasciwg podloge.

W budynkach podpiwmczonych izolacje wy-

konuje sie podobnie |rys. 9). Na izolacje

przeciwwilgociowa skladaja sie dwie warstwv

papy powlekanej, klejonej lepikiem na goraco

lub na zimno. Pierwsza warstwe izolacji pozio-

mej nalezy potozyc na lawie lundameniowej i

polqczyc ja z izolacia pozioma podposadzoko-

wa podziemnego pomieszczenia Te ostetnia

kladzie sie na belonowym podkladzie grubosci

10-15 cm, utozonym na 12-15 cm w/arstwie

zwiru. Druga warstwe uklada sie na wysokosci

zaleznej od poziomu posadowieni8 stropu pod-

ziemia. Gdy wynosi on powyzej 30 cm od tere-

nu - izolacje uktada sie na wysokosci 15-30

cm, laczac izolacje pionowa. z pozioma izolacja

sciany. Jezeli natomiast poziom stropu znaj-

duje sie ponizej 30 cm od terenu, to izolacje

pozioma wykonuje sie na wysokosci terenu

lub nieco powyzej W takiej sytuacji izolacje

pionowa Sciany nalezy podniesc do wyso-

kosci 30 cm od terenu

Trzecia. warstwe izolacji poziomei wyko-

nuje sie tylko w szczegolnych przypadkach.

gdy strop podziemia lezy ponizej poziomu te-

renu, oraz w pomieszczeniach narazonych

na zalewanie woda Izolacje umieszcza sie

wbwczas ok 5 cm ponizej stropu podziemia.

Sciany fundamentowe budynkbw podpiwni-

czonych, lezace ponizej poziomu wody grunto-

wej, nalezy ostomc izolacja przeciwwodna |rys

10). Zasady izolowania sa takie same, stosuje

sie jedynie gnjbsza izolacje papowa w zalezno-

sci od wysokosci stupa wody (co najmniej dwie

wkladki papy asfaltowei powlekanej, wyprowa-
dzone 50 cm powyzei najwyzszego poziomu

zwierciadta wody gruntowej). Izolacie poziome 1

pionowe nalezy. po ich utozeniu. oslonii

warstwa dociskowa
Tuz przy budynku wykonuje sie opaske

chodnikowa ok. 70 cm szerokosci, zapobie-

gajaca wsiakaniu wody opadowej w grunt

obok wykonanej izolacji. Opaske mozna zro-

bi6 z ptyt chodmkowych lub wylewanego be-

tonu, grubosci ok. 10 cm, dylatowanego co

1 50 cm: szerokosc szczeliny dylatacyinej

(przerwy) - ok. 1.0-1.5 cm. Miejsce styku

pfyt betonowych ze sciana budynku mozna

uszczemic lepikiem asfaltowym na goraco

W podlogach wyposazonych w izolacje

przeciwwilgociowa sa. wbudowane wpusty po-

dlogowe instalacji kanalizacyjnej i wodociago-

wej. W tych miejscach nastepuje przerwanie

izolacji. ktore trzeoa odpowiednio uzupeinic

wedtug rys. 1

1

TARASY

Naiczesciej sa one budowane nad pomiesz-

czeniami mieszkalnymi Sposbb ich zabezpie-

czenia polega na ulozemu warstwy izolacji ter-

micznej grubosci 3-5 cm. z zaprawy cemento-

wej ze szczelmami dylatacyjnymi co 500 cm
(rys. 12). Szczeliny te, szerokosci ok. 1 cm, wy-

pelnia sie kitem asfaltowym (Abizol KF, Bitizol

SB) lub lepikiem asfaltowym na gorflco. Dodat-

kowo nalezy je pokryc na cafej dtugoici papa
asfaitowa powlekana. ktora przykleja sie pasa-

mi szerokosci 25-30 cm od krawedzi szczeliny

dylatacyjnej lepikiem asfaltowym na goraco lub

na zimno. Dopiero na tak przygotowane pod-

loze kladzie sie wlasciwa izolacie przeciw-

wodna z co najmniej trzech warstw papy
asfaltowej powlekanej. sklejonej dokladnie z

podtozem lepikiem asfaltowym. Zakonczenie

izolacji nalezy wyprowadzic na wysokosc 30
cm na wszystkie pionowe pfaszczyzny scian

przylegajace do tarasu. W tym celu w scianach

trzeba przedtem wykonac odpowiednie wgfe-

bienia ok. 8 cm.

Cala izolacje przeciwwodna, przed pofoze-

niem podtogi, zabezpiecza sie 3-5 cm warstwa

zaprawy cementowej. a pionowe wyprowadze-

nia - taka. sama zaprawa. zbrojona metalowa

siatka.

Tekst i rysunki

KRZYSZTOF SMOSZNA
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Wzmacniacz
stereofoniczny
W poprzednich artykutach tego cyklu opisalismy wykonanie
modutow - ,,klockow", z ktorych mozna obecnie ztozyc stereofo-

niczny wzmacniacz wysokiej jakosci. Przedstawiamy, do wyboru,

dwa rozwia.zania mechaniczne: opisany szczegotowo zestaw

dwdch oddzielnych urza.dzeri (przedwzmacniacz i wzmacniacz

mocy) oraz kompletny wzmacniacz zawierajqcy w jednej obudo-

wie wszystkie moduty. Pierwsze rozwiazanie wymaga co prawda

dwdch kompletnych obudow, jest jednak stosunkowo tatwe. W
drugim rozwia.zaniu, cho6 mechanicznie prostszym i przez to nie-

co tahszym, trudnosci moze sprawic uruchomienie i optymaliza-

cja urza.dzenia.

WZMACNIACZ
DWUCZ^^CIOWY

Przedwzmacniacz. Sklada sie z: przed-

wzmacniacza korekcyjnego • regulacyjnego,

wzmacniacza sfuchawkowego oraz zasitacza

(patrz ZS 3/81, s. 26, rys. 7). Jest on wyposa-

zony m.in. w gniazda wejsciowa, przetacznik

wejsd, dwa gniazda wyjSciowe oraz elementy

zasilacza: wyta.cznik sieciowy, gniazdo bezpie-

cznikowe i zardwke lub diode swiecgca.. sygna-

lizujgca wtgczenie urza,dzenia. Wykorzyslano w
nim moduty wykonane scisle wedtug opubliko-

wanych uprzednio opisdw. Jedynie wzmac-

niacz sluchawkowy wymaga drobne] przer6bki

- nie nalezy wlutowywad w ptytke elementdw

Ci i R\. Potencjometr R\ stuzyt do regulacji

gtosnosci dzwieku w stuchawkach. W komplet-

nym przedwzmacniaczu musi on zostad pomi-

niety, gdyz regulacja ta jest dokonywana w blo-

ku przedwzmacniacza regulacyjnego. Weiscia-

mi wzmacniacza sluchawkowego sa wiec wol-

ne koncdwki kondensatordw Cj.

Niewielkie rozmiary podzespol6w i elemen-

tdw umozliwiaja. zbudowanie przedwzmacnia-

cza o matych wymiarach. Poniewaz jednak iest

on jednym z dw6ch urzadzeri. nalezy przy-

najmniej szerokosc i glebokosd jego obudowy

dostosowac do wzmacniacza mocy. Wysokosc

moze by6 mniejsza, w praktyce zslezy ona jedy-

nie od wielkosci zastosowanego transformato-

ra. Ze wzgledu na wielkosc radiator6w, wymia-

ry obydwu urzqdzert powinny wynosic 400 mm
(szerokosc). 240 mm (gtebokosd) i 70 mm
Iwysokosc). Wzmacniacz mocy bedzie nieco

gtebszy (o grubosc radiatora).

Obudowa przedwzmacniacza powinna bye

wykonana z blachy stalowej o grubosci ok. 1

mm. Blacha aluminiowa, jakkolwiek latwiejsza

w obr6bce, nie ma wtasciwosci ekranujacych,

mozna wiec z niej wykonac najwyzej wierz-

chnie pokrywy obudowy.

Przyktadowa. konstrukeje obudowy przed-

wzmacniacza przedstawiono na rys. 1. Sktada

sie ona z 3 czesci: ..rynny" - tworza,cej tyt, dno i

ptyte konstrukcyjna., ozdobnej ptyty czotowej

oraz pokrywy. Ptyta czotowa znajduje sie w
odlegtosci ok. 15 mm od konstrukcyjnej i jest

do niej przymocowana za pornoca. tulejek dys-

tansowych oraz wkret6w. Pokrywa - przytwier-

dzona do dna - zakrywa „rynne" wraz z odsu-

nieta, od niej ptyta czotowa..

Rozmieszczenie czesci wewnqtrz obudowy

przedstawiono na rys. 2. Kazda z men jest przy-

mocowana do jej dna za pomoca tulejek dys-

tansowych z materiatu izolacyjnego. a przed-

wzmacniacz regulacyjny dodatkowo do ptyty

konstrukcyjnej nakretkami potencjometrow. Do

ptyty tej jest przykrecony rdwniez wytacznik

sieciowy (np. typu Isostat), gniazdo stuchawko-

we oraz przetacznik wejsd. Moze to bye prze-

tacznik obrotowy czteropozycyjny. np. POW lub

segmentowy Isostat. Wszystkie gniazda

natomiast sa przykreeone do tytu obudowy, z

wyjatkiem gniazda gramofonu. kt6re znajduje

sie na ptytce przedwzmacniacza korekcyjnego.

Do ptyty tylnej jest takze przymocowane gniaz-

do bezpiecznika i przepust sznura sieciowego.

Transformator nie powinien bye potgezony gal-

wanicznie z obudowa, nalezy wiec zastosowac

posredni element mocujacy z materialu izolacyj-

nego. Korzystne jest uzycie transformatora np.

TS 15/4/676 lub podobnego (moc ok. 10 W,

Rys. 1. Obudowa przedwzmacniacza Rys. 2. Rozmieszczenie elementdw przedwzmacniacza (podziatka 1:4)
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uzwojenie wtome 35-40 V). poniewaz samo-

dzielne jego wykoname lest bardzo praco-

chlonne.

Po przymocowaniu wszystkich czesci do

obudowy mozna przystapic do montazu ele-

ktrycznego Nie jest to trudne. poniewaz liczba

polaczen jest niewielka. W pierwszej kolejnosci

laczv sie i sprawdza zasilacz sieciowy. Wszys-

tkie elementy. na ktdrych wystepuje napiecie

220 V, powinnv bv6 starannie ZBbezpieczone.

Po skontrolowaniu wartoSci napiecia staiego na

wyjiciu zasilacza (prawidtowa wartosc - 40-45

V) nalezy przyfaczyc przewody do zasilania

wszystkich modutow metoda tzw. gwiazdy.

Znaczy to, ze przewody (+45 VI kazdego moda-

lu biegna indywidualnie az do zacisku +45 V
zasilacza. Analogiczme wykonuje sie przewody

..masy". kt6re spotykaja sie ze soba na zacisku

masy zasilacza.

Kolejna, czynnoscia jest przeprowadzenie

przewodow ..sygnalowych" (ekranowanych) po-

miedzy gniazdami i wyjSciem przedwzmacnia-

cza korekcyjnego a przefacznikiem wej$6

Ostatnte wykonuje sie (r6wniez przy uzyciu

kabla ekranowego) potaczenia wyjicia przed-

wzmacmacza regulacyjnego z wejsciem

wzmacniacza stuchawkowego i gniazdem wyj-

iciowym.

Nieco doswiadczenia wymaga wtaiciwe po-

taczenie oplotdw przewod6w ekranowych. Pod-

stawowa zasada jest tu laczenie z masa tylko

jednego koAca ekranu tak. jak to pokazano na

rys 3 W pewnych przypadkach trzeba jednak

poszukiwac indywidualnego rozwiazania i prze-

prowadzid pr6by. Ostatecznym sprawdzianem

prawicHowosci montazu jest brak przydzwieku

sieci w sluchawkach wowczas. gdy regulatory

wzmocnienia i ton6w niskich zostana ustawio-

ne w pozycji ..meksimum" (bez zadnych przyta-

czeii do gniazd wejSciowych).

Bardzo istotny ies; punkt potaczenia masy

alektrycznej uktadu z obudowa, przedwzmacnia-

cza. Wyznacza sie go doswiadczalnie tak. aby

osiagnad mmimalny przydzwiek Zwykle znai-

duje sie on bezposrednio przy gniazdach wej-

sciowych (np. potaczenia nozki 2 gniazda z iego

metalowa obudowaj.

Wzmacniacz mocy. Nieco bardziej skompli-

kowany konstrukcyjnie jest wzmacniacz mocy,

poniewaz zawiera on radiatory. Wymaga to mo-

dyfikacji is .
urzadzenia (rys. 4). Radiatory sa

ujete od g6ry i od do)u dwiema beleczkami z

ptaskownika 10*5 mm Pomiedzy radiatorami

znajduje sie ptytka z gniazdami: wej^ciowym i

gtosnikowymi. Cate ta konstrukcja jest przykre-

cona do dna obudowy przy jego tylnej krawe-

dzi ..Rynna" z rys. 1 nie ma wiec tylnej scianki.

Pozostate elementy obudowy sa identyczne

Przyktad rozmieszczenia elementiw wzmacnia-

cza mocy przedstawiono na rys. 5.

Mocowanie ptytek i transformatora jest ana-

logiczne jak w przedwzmacniaczu. takie same

sa rowmez zasady prowadzenia przewoddw

zasilania i sygnalowych. Przewody zasilania

( ± 20 V) i przewbd masy zasilania nalezy przy-

taczyc bezposrednio do ptytek tranzystordw

mocy. Takze bezposrednio z tej ptytki wypro-

wadza sie przewody do gniazda gtosmkowego

Schemat blokowy polaczen przedstawiono na

rys. 6.

Na ptycie konstrukcyjnej znajduje sie wy-

lacznik sieciowy, przelacznik mocy wyjsciowej

oraz dwa wskazniki wychylowe mocy szczyto-

wej. Sznur sieciowy jest przeprowadzony przez

radiator (przy uzyciu przepustu gumowego lub z

tworzywa sztucznego). Gniazdo bezpiecznika

sieciowego, ze wzgledu na brak mieisca z tytu,

znalazlo sie wawnatrz - na dodatkowej ptytce.

Mozna tez umocowac je od spodu urzadzenia.

Wzmacniacze mocy sa ukladami doSc ..ela-

stytznymi" Ich rzeczywista moc wyjiciowa

zalezy przede wszystkim od parametr6w zasila-

cza oraz impedancj! obciqzenia. Moc wyjsciowa

opisanego wzmacniacza osiaga wartosc nawet

2 x 36 W przy uzyciu kolumn gtoinikowych o

impedancji 4 Q. W praktyce wartosc ta zalezy

od napiecia zasilania i tzw. wydajnosci prado-

wej zasilacza la wtasciwie jego transformatora).

Zasilacz powmien dostarczac napie/cia +20-25

V i -20-25 V przy obciazeniu pradem o warto-

sci ok. 1,5 A. Musi to by6 (tak jak pokazano na

schemaoel napiecie niestabilizowane Zasilacz

o takich parametrach mozna zbudowa6 stosu-

jac fabryczny transformator TS 120/1 z odbior-

nika radiowego Radmor 5100. Transformator

ten ma jednak duze wymiary i bardziej nadaje

sie do wersji kompletnej, gdyz moze dostarczyc

wszystkich potrzebnych napie6. Korzystniej-

szym rozwiazaniem umozliwiajacym zbudowa-

Przedwzmocniocz korekcyjn^

WY X .45V X WY
o o o o

mm

PrzejjwzmDC-
niocz regulo-

i cyjny

Rye. 3. Sposbb montowanla przewoddw ekranowanych

PMfcg z blochy
8 '_»! o
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Rys. 4. Tylna sciana wzmacniacza mocy
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Rys. 5. Rozmieszczenle elementow wzmacniacza mocy (podziatka 1:4)



ZR6B SAM 1/82 27

nie piaskiego wzmacniacza mocy o wysokosci

nie wiekszej niz 70 mm, jest uzycie dw6ch

jednakowych zasilaczy z plaskimi transtormato-

rami dwucewkowymi (rdzerS typu LL o przekro-

ju ok. 4 cm 2
, moc ok. 70 W). Transformatory

takie, dostepne niekiedy w sklepach Bomisu,

maja. oznaczenie fabryczne NT 541 -N. Trzeba

przewingc ich uzwojenia wt6rne, tzn. nawina4

ok. 1 70 zwoj6w drutem emaliowanym o sredm-

cy ok. 0,9 mm (na kazdym korpusie). Jesli przyj-

mie sie mniejsza. moc wyjsciowa,, ok. 2 x 1 5-1

8

W. mozna zastosowad tylko jeden taki transfor-

mator z uzwojeniem nawinietym nieco grub-

szym przewodem (1.0-1.1 mm). Rozwiazanie

mechaniczne bloku zasilania pozostawiamy

Czytelnikom.

WZMACNIACZ KOMPLETNY

Nieco trudniejsze jest wykonanie kompletne-

go wzmacniacza w jednej obudowie. Schemat

blokowy (rys. 7) jest wbwczas nieco inny. po-

minieto bowiem wzmacniacz. stuchawkowy.

Sygnat do sluchawek jest pobierany z odpowie-

dnich wyjsc wzmacniaczy mocy. W celu odta,-

czenia glosmkow na czas korzystania ze slu-

chawek zastosowano przetgcznik Py duzej

mocy (np. Isostat sieciowy). Przelqcznik P; dzia-

ta jako przetgcznik wejs6. a Pi - stuzy do

zmniejszania mocy wyjsciowej (skokowo).

Przyklad obudowy pokazano na rys. 8. a roz-

mieszczenie czesci - na rys. 8a. Gniazda

(r6wniez bezpiecznikowel znajduja. sie nad

radiatorami, pomiedzy ktorymi moga. pozostad

jedynie gniazda glosnikowe. Rozwiazanie

tych elementdw przedstawiono |w rzucie bo-

cznym) na rys. 8b.

Plytki zasilacza 45 V i przedwzmacniacza

korekcyjnego sa. umocowane pionowo, co unie-

mozliwia wlutowanie gniazda gramofonowego

Gniazdo nalezy wiec umiescii w jednym szere-

gu z pozostatymi gniazdami, a niezbedne polq-

czenia z plytka. przedwzmacniacza korekcyjne-

go przeprowadzic za pomoca. jak najkr6tszych

przewodow.

Zasady prowadzenia i tgczenia przewod6w

ekranowanycb sa takie same, jak w poprzednim

przypadku. Jednak przewody biegna.ce od koh-

Rys. 6. Schemat blokowy wzmacniacza mocy
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Rys. 7. Schemat blokowy kompletnego
wzmacniacza

Rys. 8. Rozmieszczenia czesci
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cowek mocy do przetacznika Pi i z powrotem

do gniazd gtosnikowych powinny miec wiekszy

przekr6j.

***

Na tym koftczymy nasz cykl. Urzadzenie

nie bez powodu zostalo oznaczone pie-

cioma gwiazdkami (duzy stopieri trudno-

sci), jednak podane informacje na pewno

wystarcza. wielu Czytelnikom do jego

wykonanla.

TOMASZ BOGDAN

..Wzmacniacz stuchawkowy"- ZS 2/81

..Przedwzmacniacz regulacyjny" - ZS 3/81

..Przedwzmacniacz korekcyjny do wMadki magnetycz-
nej"-ZS 4/80
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Obrotomierz
do Fiata 1 26p

FotW Oksiertouk

Podczas doskonalenia umiejetno£ci prowadzenia samochodu, w
trudniejszych terenowo warunkach, a zwJaszcza podczas jazdy w
gorach (cz^ste hamowanie silnikiem) bardzo przydatny jest obro-

tomierz. Prawidtowe wykorzystanie mocy silnika ma wpryw nie

tylko na ekonomie jazdy, lecz i na trwato£c pojazdu. Warto pamie-

tad, ze przy maksymalnych obrotach silnika znacznie zwieksza

sie zuzycie paliwa Koszt elementdw - ok. 1000 zt.

Majac obrotomierz. mozna samochbd
eksploatowac w spos6b ekonomiczny,

tzn. jezdzic na jak najnizszych obrotach

optymalnego zakresu obrot6w silnika

(lecz powyzej zakresu obrot6w minimal-

nych) lub sportowo - na jak najwyzszych

obrotach zakresu optymalnego (lecz poni-

zej zakresu obrotbw maksymalnych) Wy-
nika to z charakterystyki silnika. pokaza-

nej przyktadowo na rys. 1 . Przy obrotach

maksymalnego momentu obrotowego

(ok. 3000 obr/min) zuzycie paliwa jest

mate, przy obrotach maksymalnej mocy
(4500 obr/min) - wieksze. lecz samoch6d

dysponuje wieksza. moca. przydatng np.

przy wjezdzie na wzniesienie, przy wy-

przedzaniu itp.

Obrotomierz (rys. 2) sklada si? z dwoch

czeSci: przetwornika czestotliwoic-napie-

Bya. 1. Wykres wartoici mocy i momentu
obrotowego silnika w funkcji predkosci
obrotowej walu korbowego A - obroty mini-

malne. B - obroty optymalne. C - obroty

maksymalne

cte i wskaznika napiecia. Zadamem prze-

twornika jest zamiana impulsbw z przery-

wacza (w uktadzie zaptonowym) na pro-

porcjonalne napiecie state.

17,7

kW

o
o
2

41,2

Nm

c
oj

E
o
5

Moment

1000 2000 3000 4000 obr/min 6000

Pre/Jkosc obrotowa

Elementy Ri. ffi Ci, D>. Oj stuza, do

ujednoiicenia formy impulsdw przerywa-

cza przez ograniczenie ich amplitudy (i

odfiltrowanie tzw. impulsbw pasozytni-

czych). Napiecie na kondensatorze wyj-

Sciowym Ct jest wprost proporcjonalne

do czestotliwosci impulsow wejsciowych,

a tym samym do obr. silnika. Napiecie

to jest doprowadzane do drugiej czesci

obrotomierza - wskaznika z 12 diodami

elektroluminescencyjnymi. Zastosowano

w nim uktad scalony UL 1970, steru|3.cy

diodami zaleznie od wielkosci napiecia

wystepujacego na kondensatorze C'. Dio-

dy tworza skale od 500 do 6000 obr/min

(w odstepach co 500 obr/min). Takie

predkosci obrotowe odpowiadaja wiek-

szosci samochodbw osobowych.

W obrotomierzu uzyto trzy rodzaje diod

elektroluminescencyjnych $wieca.cych:

zielono. z6tto i czerwono. W zakresie

obroi6w optymalnych (dla Fiata 126p -

3000-4000 obr/min) umieszczono trzy

diody w obudowach zielonych. Zakres ten

ograniczono z obydwu stron diodami w
obudowach z6ttych. Poza zakresem opty-

malnych obrotow znajduja, sie diody w
obudowach czerwonych. Taka skala

przyrzadu jest czytelna, a kolory swiece-

nia diod kojarza. sie ze swiattami sygnali-

zacji drogowej.

KONSTRUKCJA

Elementy obrotomierza umieszczono na

dwdch ptytkach z obwodami drukowany-

mi (rys. 3. 4, 5). Jedna z nich to obroto-

mierz wtasciwy. a druga - wskaznik. Obie

ptytki (po wmontowaniu element6w) sa.

potgczone sruba. (w tulei dystansujqcej).

Catosc jest umieszczona w pudetku z

tworzywa sztucznego po taSmie do ma-

szyny do pisania (rys. 6). W pokrywie pu-

detka sa wywiercone otwory. przez kt6re

wystaja na zewnqtrz diody elektrolumine-

scencyjne. Otwory nalezy wiercic ostrym

wierttem przy wolnych obrotach wiertar-

ki, aby pokrywka nie pekta. Do pokrywki

pudetka trzeba przykleic (np. Butaprenem)

przeciwsloneczna ostone z cienkiego pa-

ska tworzywa sztucznego. Przez otw6r w
korpusie pudetka sa wyprowadzone dwa
przewody zasilania i przewbd sterujacy.

Obrotomierz jest przymocowany do tabli-

cy wskaznikowej samochodu paskiem

alummiowej blachy, przykreconym do

obudowy obrotomierza. Na ptytce wskaz-

nika znajduje sie zarowka telefoniczna 1 2

V (bez blaszek stykowych), podSwietlaja-

ca mate otwory wykonane obok otwordw

na diody elektroluminescencyjne. Pod-

swietleme to utatwia okreilenie potozenia

aktualnie swiecqcej diody na skali obroto-

mierza. Pudetko obudowy najlepiej poma-

lowac czarna.. matowa. farba..



ZR6B SAM 1/82 29

r
ErjC>3iOM ft

-—•

—

1—HZD- o.12V

URUCHOMIENIE

Przy uruchamianiu obrotomierza bardzo

pomocny jest uktad przedstawiony na rys.

7. Sktada sie on z transformatora dzwon-

kowego ft, dowolnej diody prostowmczej

D, przekaznika kontaktronowego P- (z

cewkg na napiecie 4 VI oraz dowolnego

wylqcznika IV. Przy wyla.czniku otwartym

styki kontaktronu wibruja. z czestotliwo-

scia. 50 Hz. przy zsmknietym - z czestotli-

woscia 100 Hz. Potencjometr obroto-

mierza nalezy tak wyregulowac. aby przy

czestotiiwosci 50 Hz swiecita sie dioda 6

(3000 obr/min). a przy czestotiiwosci

1 00 Hz - dioda 12 (6000 obr/min). Po za-

koriczeniu regulacji mierzy sie wartoSc

Rys. 2. Schemat idsowy obrotomierza

Z przerywaczQ

Ryt. 3. Ptytka z obwodem drukowanym obrotomierza (od
itrony elementow). Podziatka 1:1

Druk dwustronny:

Wnia przerywana

-sciezki po stro-

nie elementow

v»* swiecqca

^/r* Wyprowa
dzenie
koncowek

Rys. 4. Ptytka z obwodem drukowanym wskainika (od atrony elementbw)
Podziatka 1:1

Rya. 5. Wvglad ptytek drukowanych Rys 6 Obudowa

-220 V

Transformator
dzwonkowy

Przekaznik
kontaktronowy

Wejscie
obrotomierza

,.z przerywacza'

ZL Masa
obrotomierza

Rys 7 Uklad do kalibracji obrotomlarza

rezystancji potencjometru i na jego miej-

sce instaluje odpowiedni rezystor.

SPOS6B instalowania
Obrotomierz umieszcza sie wewngtrz

samochodu. w miejscu umozliwiajacym

jego obserwacje w czasie jazdy. np. na

brzegu tablicy wskaznikowej (zdiecia)

Plaskownik mocuja,cy, wygiety w ksztal-

cie litery U. wsuwa sie pomiedzy wykla-

dzine wnetrza nadwozia a tablice wskaf-
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nikowa (luzujgc wkret krzyzowy tablicy).

Przewody trzeba wprowadzic w gumowy
przepust, znajdujgcy sie pomiedzy

wnetrzem samochodu a bagaznikiem,

obok innych przewodow. Mase obroto-

mierza laczy sie z masa samochodu prze-

wodem zakoriczonym mosiezna kortc6w-

ka z otworem. Kohc6wke te umieszcza

sie pod nakretka sruby potaczonei z masa,

samochodu (np. przy silniku wycieraczek).

Przewod zasilania obrotomierza

natomiast taczy sie ze skrzynkq bez-

piecznikowa, wybierajac punkt, na ktbrym

pojawia sie napiecie po wtaczeniu stacyj-

ki. Przewdd sterujacy nalezy potaczyd z

wyprowadzeniem 1-D cewki zaptonowej i

poprowadzii go wraz z istniejaca wiazka

innych przewodbw utozonych wzdluz

nadwozia i wchodzacych do komory silni-

ka. Wszystkie przewody trzeba ukladae

tak, aby nie byty narazone na przypadko-

we uszkodzenia mechaniczne.

UWAGI KONCOWE
W celu udoskonalenia obrotomierza

mozna zastosowac automatyczna regula-

cje lasnosci £wiecenia diod elektrolumine-

scencyjnych przez przylaczenie r6wnole-

gle do rezystora fotorezystora lub

fototranzystora. Kolektor fotorezystora

laczy sie z konc6wkg 14, a jego emiter z

koricbwka, 16 uktadu scalonego, dobiera-

jac lednoczesnie wartosc rezystora flu.

Automatyczna regulacja swiecema diod

jest potrzebna z uwagi na duza roznice

oswietlenia wnetrza samochodu w ciagu

doby (zmrok - dzien). Przy ostrym stoncu

swiecenie diod moze bye niewystarczaja-

ce, a przy zmroku zbyt silne.

WOJCIECH OKSIEKlClUK

JANUSZ MACIOSZEK

SPISCZESCI

Raiyttory

R< - 27 kfl

Ri - 3.3 k0
«i-4,7kfl
fl< - 47 kO
1 - I 2 !1

a«- is ia
fl>-330fl
fl.-3.9kD
fl. - 8.2 kfl

fl.c-880Q
fl.. -470Q
fl.i-IOOkfl
flu- 1 kfl

fl.. - 3.3 kfl

fl.s-110kfl
fl.«-12kfl .

fl.?-470fl
fl.i-33 kfl

KondenstfYOry

Ci —1 nF
Ci - 0.47 „F
Ci-22«F
&-4.7«F

DioOy

D- - BZP630C8V2
Di - BZP630C5V6
Oj - BAYP95

Piody •l»ktrolumin«*c«ncyj<w

DS< -PS- - 0QDP31 Icierwonei

OSi DSt - CQDP33 Izftfle)

DSt - DS. - CQDP32 (zielone)

OS.o- OS. 1-CQDP31 iciervvone)

Uklady icalone

US' - UL 11 1 1

US: - UL 1 970 (lub UAA 1 70I
P- poiencjometr 10 kfl

Z- zar6wka telefoniczna 1 2 V/50 mA

Zwrotnica
antenowa
Wiele nowych typdw odbiornikdw telewizyjnych (T6151, Jowisz,

Uran) ma jedno wspdlne dla zakresdw VHF i UHF koncentryczne

wejscie antenowe. W zwiqzku z tym jednoczesne podtqezenie

anten pierwszego i drugiego programu w tych odbiornikach jest

mozliwe tylko za pos>ednictwem zwrotnicy antenowej. Zastoso-

wanie takiej zwrotnicy pozwala rowniez na zaoszczedzenie

jednego odcinka przewodu antenowego i dw6ch symetryzatordw.

Niestety zwrotnice bywaja. w sklepach bardzo rzadko. Nasz

Czytelnik poradzit sobie w tej trudnej sytuacji i wykonat samo-

dzielnie zwrotnice antenowa..

Schemat ideowy i montazowy zwrotnicy. be-

dacei przyblizona kopia fabrycznej. jest przed-

atawiony na rys. 1. Do jej wykonania sa po-

trzeDne dwa transformatory symetryzunce ze

starego przelacznika kanatow (lub dostepnego

w handlu symetryzatora antenowego). konden-

sator ceramiczny 10 pF oraz jednostronnie mie-

dziowany kawalek laminatu o wymiarach

85x55 mm. Na laminat nalezy naniese rysunek

obwodu drukowanego (rys. 2). a nastapnie

ptytka wytrawid.

Jako farby najlepiej jest uzyd dostapnego w
sklepach chemicznych spirytusowego lakieru

(do uprzazy). ktdry ma odpowiednia. zblizona

do tuszu kresiarskiego, konsystencje. oraz latwo

sie zmywa (spirytusem lub denaturatem).

Montowanie elementow na ptytce z obwo-

dem drukowanym nalezy wykonac zgodnia z

rys. lb. Spos6b wykonania zespolu kondanse-

torow Ci i & przedstawiono na rys 3. a moco-

wanie przewodu koncentrycznego na rys. 4.

Obudowa zwrotnicy moze byi dowolne pudal-

ko z tworzywa sztucznego. np plastykowa

mydelniczka.

Autor pomyslu podlaczyl kolejna zwrotnice

..fabryczna" oraz opisana i me stwierdzi! zednej

r6znicy w jakosci odbioru telewizyjnego.

Do odbioru slabych sygnal6w autor proponu-

je zastosowanie innej zwrotnicy, wykonanej

wedlug wlasnego pomyslu. Zapewnia ona lep-

szy odbi6r w zakresie UHF w porownaniu z mo-

delami fabrycznymi. Do jej wykonania (est

Do onteny

r.

1-I2konot
(VHF

Do onteny

300 O
|21-41 kanor

(VHF)

Do oot»orrika

75Q

' Zworo Zwora

21 -41 kanot Do odbiormka 1-12 kanar

Rys. V Zwrotnica an-
tenowa l-lll IV: a -

schemat ideowy, 6 -

schemat montaiowy

Rya. 2. Ptytka z obwo-
dem drukowanym -

od strony druku
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1 - 12 kanat^^^T T c
'

[ 10 pF(HUpasmo)

Tr,
C3

Do antenyo __
300Q 5—

(

2i ?4ikaHcH.
*

IV pasmo

)

Do odbiornika—
<f 75fl

Antena Do odbiornika Antena
21-41 kanat 750 1-12 kanat

Rys. 5. Zwrotnica antenowa: a - schemat ideowy. 6 - schemat montazowy

Dnjt miedziony • Qfl

w izolacji

Nawinqc 2»6 zwojow

Rys. 3. Sposob wykonania zespohi konden-
satorow C: i Ci

mosiezna

Rys. 4. Umocowanie przewodu koncentrycz-
nego

poirzabna telewizyjna gtowica zintegrowana

typu ZTG (moze bye uszkodzona). ktdra. mozna

kupit za 50 zt w sklapach BOMIS-u. Z gtowicy

nalezy wymontowac ptytke symetryzator6w w
ten spos6b, aby metalowe bolce, na kt6rych

lezy ptytka, pozostaly przy niej, a nie przy obu-

dowie gtowicy. Wymontowana. ptytke trzeba

przecia.6 w miejscu. gdzie konczy sie metalowa

blaszka czesci UHF. Odciety od resziy ptytki

drukowany symelryzator UHF nalezy dolutowac

do plytki drukowanej zwrotnicy tak samo jak

byt dolutowany do obudowy glowicy. a jego

niesymetryczne wyjScie wyprowadzone fabry-

cznie drutem srebrzonym dolutowa6 w punkcie

A. Z pozostalej czesci ptytki symetryzator6w

nalezy jeszcze wymontowac ferrytowy tran-

sformator symetryzuja.cy i umocowac go na

ptytce z obwodem drukowanym. Schemat ideo-

wy i montazowy drugiej zwrotnicy jest przed-

stawiony na rys. 5 (ptytka z obwodem druko-

wanym taka sama jak na rys. 2).

W czasie pr6b z glowica. fabryczna. i wykona-

na. wedlug rys. 4 autor stwierdzit wyraznie gor-

szy odbi6r II programu w pasmie UHF (kanal

281 przy zastosowaniu zwrotnicy fabrycznej.

R6znica wynika z uzycia bezrdzeniowego syme-

tryzatora z.gtowicy zintegrowanej, kt6ry powo-

duje bardzo male straty sygnatu, podczas gdy

transformator z rdzeniem ferrytowym daje

{wedlug producenta) straty ok. 2 dB. Mozliwe,

ze przy czestotliwosciach zakresu UHF sa one

jeszcze wieksze. Zwrotnica wykonana zgodnie

z rysunkami nie wymaga uruchamiania, a jej

prawidtowe dziatanie zalezy tylko od doktadno-

sci odwzorowania ptytki z obwodem drukowa-

nym i wykonania kondensator6w Cj oraz Ci.

JOZEF BABIJ

Zwrotnice antenowe, wykonane przez

Czytelnika, zostaty zbadane w warunkach

laboratoryjnych. Uktad pomiarowy jest

przedstawiony na rys. 1, natomiast wyniki

pomiardw - na rys. 2. Krzywe obrazuja. cha-

rakterystyki tlumieniowe obu zwrotnic w IV

pasmie TV (tj. stosunek napiecia Ui, mierzo-

nego na wyjsciu „do odbiornika", do napiecia

U\ mierzonego pomiedzy punktami A i B. Krzy-

wa 1 to charakterystyka zwrotnicy z transfor-

matorem ferrytowym. a krzywa 2 - z transfor-

matorem bezrdzeniowym |na wejsciu do IV

pasma TV). Wyniki pomiarfiw wskazuja., ze sto-

sowanie transformatora z rdzeniem ferrytowym

w IV pasmie telewizyjnym nie jest stuszne, po-

niewaz powoduje on ttumienie (okolo kilku de-

cybeli). Bardzo silne ttumienie wystspuja.ee w
rejonie 550-600 MHz (kilkakrotnie sprawdzone)

jest istotna. wada, wynikajqea. prawdopodobnie

z niewtasciwego montazu. pojemnosci rozpro-

szonych itp.

Dodatkowo zmierzono tzw. przestuch sygna-

tu z wejscia IV pasma TV (tA) do wejScia kanatu

3 iUi). Byl on dose znaczny, poniewaz napiecie

U% byto zaledwie o 3-6 dB nizsze od napiecia

th. Znaczy to. ze zwrotnice sa. wyraznie

(dB|i(V/V)

„przezroczyste" i nie oddzielaja, wystarczajaco

obu anten od siebie.

Z badarl wynika wniosek. ze prawidtowe vyy-.

konanie w warunkach domowych (tj
-

. bez odpO-

wtednich przyrza,ddw pomiarowych) zwrotnicy

antenowej do IV pasma TV wydaje sie mato

prawdopodobne. Nie rozwia.zu)e sprawy nawat

pozornie sciste odwzorowania zwrotnicy fabry-

cznej. W gre wchodza. tutaj nawet niewielkie

rozbieznosci odwzorowania cewek (grubosc

laminatu), parametry dielektryka (ptytki lamino-

wanejl, pojemnosci i indukcyjnosci rozproszone

itp.

K.W. i M.P.

Generator
wielkiej

czestotliwosci

Rys. 1 . Uktad do pomiaru charakterystyk ttu

mieniowych zwrotnicy

Rys. 2. Charakterystyki tlumieniowe
zwrotnic

70oMHz]

28 kanat



Dotad pubhkowahsmy na la

mach naszego czasopisma

pomysry i sposoby ich realizacji.

Podawalismy rowniez wykaz pod-

zespotow i czesci. a czesto nawet

szacunkowy koszt materiatow i

stopieh trudnosci. Tym razem nic z

tych rzeczy. Prezentujemy gotowe

wzory wyrobow uzytkowych. Za-

daniem naszych Czytelnikow be-

dzie zatem wykonanie ich tylko

na podstawie zdjec. Ci zas maj-

sterkowicze. ktorzy zechca wziac

udzial w naszym nowym. statym

konkursie i na podstawie wzoru

wykonaja. 6w przedmiot. a potem

nadesla. do redakcji jego zdjecie

oraz wykonane rysunki techniczne

- maja^ szanse wylosowania jednej

z 3 rownorzednych nagrod (po

3000 zf). Natomiast praca. ktora

zostanie opublikowana na tamach

..Zrob Sam", zostanie dodatkowo

uhonorowana zgodnie z prawem

autorskim. A wiec:

Zestaw mebli ogrodowych: sto» z daszkiem. dwa drewniane

fotele. dwa drewniane krzesta oraz kwietniki

PCXAt,
CO
POvttFBI
Na zdjeciach sa przedstawione dwa zestawy mebli ogrodowych

(wypoczynkowych) oraz propozycja zagospodarowania terenu. We
wszystkich przypadkach materiaiem konstrukcyjnym jest drewno.

Aby wziac udziat w naszym konkursie wystarczy opracowac dokiadne

rysunki i wykonac jednq z trzech propozycji. przekazujac do redakcji do

30 czerwca 1982 r.: krotki opis. rysunki techniczne (podkiadki) i ko-

niecznie zdjecie (lub zdjecia). Autor konkursowego opracowania opubli-

kowanego w ZS - o ile wyrazi na to ochote - zostanie przyjety do Klubu

Autorow ..Zrob Sam".
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Naprawa rakiet

tenisowych

W rakietach tenisowych i do gry w kometke po dtuzszym uzywa-

niu niszcza. sie. struny. Wymiana naciggu strunowego nie jest

skomplikowana, jednak wymaga pewnego „wyczucia" i wprawy.

Do naprawy potrzebne bedg: ima-

dto lub inny uchwyt do umocowania

rakiety, kotek do naciggania strun,

cztery szydta do zaciskania strun w
otworach (rys. 1) i szelak lub lakier

bezbarwny do zabezpieczania wez-

I6w strun.

Kotek powinien miec 1 50-200 mm
dtugoSci i ok. 30 mm Srednicy. Aby
nie uszkodzid lakieru, kt6rym jest po-

kryta rama rakiety. kolek owija sie

miekka. skorg lub tkaning. Utatwia to

rdwniez nacigganie strun.

Szydto musi miec igfe z cienkim i

ostrym koricem, kt6ry wbija sie w
otwory pomiedzy strune i drewno. Im

bardziej igta zaglebi sie w otw6r, tym

pewniejsze jest zaklinowanie nacig-

gnietej struny.

Struny w rakiecie bywajg z nylonu

lub z jelit zwierzecych. Strune nylo-

nowg kupuje sie gotowg lub tez w
zamian mozna uzyc zytke wedkarskg

o Srednicy struny w uszkodzonej

rakiecie. Nacigganie strun rozpoczy-

na sie od przygotowania ramy, tj. od
usuniecia starego naciggu oraz na-

prawy ewentualnych uszkodzeh. Ra-
' kiete umocowuje sie w szczQkach

imadta poziomo, a pomiedzy szcze-

kami i rekojeScig rakiety umieszcza

sie wktadki z miekkiego drewna (rys.

2).

Zaczynamy od naciggania strun

pionowych. W tym celu pieciometro-

wy odcinek struny sktada sie na p6t i

konce przecigga rowno przez otwory

od strony wierzcholka rakiety (rys. 2)

do rekojeSci. W otwory na wierzchot-

ku rakiety wbija sie szydta, aby unie-

ruchomic strune. Konce strun przy

rekojesci nacigga sie uzywajgc kotka.

Po naciggnieciu wbija si? szydto w
otw6r ze strung (rys. 6 i 7). Trzeba tu

zwr6ci6 szczegolng uwage na site

naciggu struny, aby nie deformowac

ramy, a jednoczesnie zapewnid pra-

widtowy nacigg. Site naciggu spra-

wdza sie przez napiecie koncem pal-

ca struny i swobodne jej puszczenie.

Powinna dawad wysoki ton.

Nacigganie strun przeprowadza sie

parami, tzn. po naciggnieciu strun

srodkowych (rys. 2) przecigga sie

obydwa konce w kierunku wierzchot-

ka; nacigga sie kolejno i unierucha-

mia szydtem wyciggnietym z sgsie-

dniego otworu. Struny powinny bye

naciggniete z jednakowg sitg. aby ra-

kieta nie miata tzw. miekkich miejsc.

Kiedy wszystkie struny pionowe sg

naciggniete, wigze sie ich konce po

obydwu stronach z dala od otwor6w,

z ktorych wychodzg na zewngtrz. W
tym celu koniec struny wplata sie

pod wystajgee na zewngtrz odcinki

struny i wprowadza do otworu, w

Ry». 1. Kolek drewnianY i szydto to jedyne
nariQdzia potrzebne do naprawy rakiety

Rys. 2 Nacigganie strun rozpoczyna sie od
wierzehofka rakiety

Rys. 3. Koniec struny pionowej wia.ze sie

wewnqtrz ramy do piatej struny

Rys. 4. Nacigganie struny poziomej rozpo-

czyna sie od przywiazania jej do czwartej
struny pionowej

Rys. 5. Przeplatanie i napinanie struny
poziomej

Rys. 6. Nacigganie struny

Rys. 7. Zaciskanie struny szydtem w otworze

Rys. 8. Koncowa faza przeplatania struny
poziomej

Rys. 9. Ostatnia. strune pozioma. przeciaga
sie przez otw6r trzeciej struny pionowej

Rys. 10. Wiazanie konca struny poziomej
wewnqtrz rakiety
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kt6rym znajduje sie pigta struna.

Wewngtrz ramy na strunie pigtej

wigze sie weze* (rys. 3). Nadmiar

struny odcina sie, a wezet zabezpie-

cza przed rozwigzaniem przez zmo-

czenie kroplg szelaku.

Przeplaianie struny poziomej roz-

poczyna sie pd przywigzania

4,5-metrpwegp pdcinka struny do

czwartej struny poziomej wewngtrz

ramy (rys. 4) i przecigga jg przez

otwor na zewngtrz. Strune przecigga

sie nad i pod strunami pionowymi

(rys. 5), nacigga sie nawijajgc na ko-

tek i zabezpieczajgc szydtem. W cza-

sie naciggania nalezy palcami trzy-

ma6 strune poziomg blisko jedna

drugiej dlatego. iz szybko zsuwajg sie

do srodka ramy. W czasie przeplata-

nia strun poziomych nalezy zwracac

baczng uwage, aby kolejne struny

poziome znajdowary sie jedna pod

drugg na tej samej strunie pionowej.

Przecigganie pstatnich strun pozio-

mych jest utrudnione, poniewaz ugie-

cie strun pionowych jest nieznaczne,

a ich swobodne (nie splecione)

odcinki sg kr6tkie. Strune przecigga

sie w poblizu krawedzi ramy i do-

ciska szydlem (rys. 8), a dla zmniej-

szenia tarcia smaruje sie struny para-

finaj. Ostatnig strune pozioma. prze-

cigga sie przez otwdr trzeciej struny

pionowej, przeplata na drugg strone i

wigze wezet do pigtej struny piono-

wej (rys. 9 i 10). Wezet zabez-

piecza sie kroplg szelaku.

Rakietke do gry w kometke (bad-

mintona) naprawiamy w identyczny

spos6b, tylko struny b$dg kr6tsze.

Na podstawie ..Popular Science"

opr. A. QRELA

,.. A HieaoeeM
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Dla niepalacych

W miejsce poptelniczki w samochpdzie mozna

wmontowac pojemnik na okulary. Sktada sc on z ple-

•tykowego pudatka uchwytu oraz 2 wkretbw Pojemnik

iMt zrobiony z dna kasaty daski rozdzielczej Kasete

przaona sie o»*V« do metalu wzdtuz wypuktej czesc*

wtOoczn*) po zewnatrznej suor.* (baz obcteoa dna -a-

tatv mozna bytoby zalnstatowac odbiornika radio-

wego Tramp)

W tak uzyakanym pojammku nelazy wywieroc

wzdtuz os> podtuzn«| 2 otwory Iwiertfem o trednicy 3

mm) w odlegtotct ok. 60 mm od siebia Wterrtem o

znacznie wiQkszej srednicy. od strony wewnatrznej,

wykonuje si« izw. fezowanie otworow. aby mozna bylo

umiesctc w mch wknsty z roam stozkowym. o dtugoio

ok 1 5 mm

Sprezytty uchwyt wycma Sie ze atalowej blachy o

grubosci ok 0.5 mm w ksztatae krzyza. kt6rego ramio-

na i s>odkowa czasc odpowiadaja wymiarom pop*)-

niczfci.

Po wywiereemu w trodkowai czetc 2 otwordw. roz-

mteszczonych jak w pojemmku zagina ste je dopsso-

wujqc, do otworu do popielniczce Nastepme trzaba

potaczyc wkfftami korytko i uchwyt a brzegi kasety i

krawadzie blachy wygladzitf drobnym pep<efam

sciemym

Czetc uchwytu. widoczna z siedzenia kierowcy. jak

r6wniez nakratki
| aruby mozna pomalowac czarnym

lakierem rutro Wnetrza korytka wvykieje no gnjba tka-

- - a ttumiqca drgania

Pojemnik moze stuzyc r6wntez do przachowywama

roznych drobiazg6w, np kluczy. scyzoryka. dtugopiau

«p

WS

Zabezpieczenie
korkow wlewu
paliwa i oleju

Zimg zdarzata sia kfopoty z orwarciam zamarzmate-

go korka wlawu paliwa Nia pomaga newet wslrzykl-

wnaie do mechamzmu zamka ph/nu hamulcowego

Wystarczy zatozyc na zamek ntewielki woraczek folio-

wy tub czaac lodcieta) butalki po o>eju Autow»d©iu rtp.

by ktopoty znikry. Sposob ten me iest wprawdzie este

ryczny. ale bardzo praktyczny Czasem oslony spadaja

w czas»e tazdv trzaba w>ec mie£ ich kiika - na zapas.

Proponufflmy (eszcze fadno p'oste utprawnieme -

przymocowenia 'ancuszkiam korka wlewu o'aju do a#

nika W lym calu na obrzezu korka wterci 9i« otwor.

przaz ki6ry przektada *<* kn**o Immfcoww DrOgto

takie tamo kotko trzeba zatozyc na uchwyi stuzacy do

podwieazania silnika Obydwa k6Hca taczy sie metalo-

wymtancuazkiem.

TADEUSZBAROWICZ

Spryskiwanie
szyb

i Apy poprawtc akutecznoic aprysktwania azyb samo-

chodowych ia wiec rowntez zapoo»ac ich poryaowaniu)

wystarczy kilka proatych czynnosci. Trzaba potaczyc

otw6r spryskiwacze z p<6rem wyciaraczki za pomocq

poiietyienowego drenu (Polmedic) o odpowtedmei sra-

dnicy i d+ugoict. P*yn do apryskiwania paadniej szyby

bedzie wowczas podawany powyzej gumy o*6ra. a nia

ponize], jak doiychczaa w piarwszei fazia uruchamlenia

wycieraczek

W tym calu nalezy powakazyd otw6r tpryskiwacza.

abv wVlaic don Epichanam matak>wa rurka. np. z ig*y do

zastrzykdw Na rurtus naktada sta dran • przymocowufa

go do ramiania oraz ptdra wyciaraczki Taima izolacyj-

na Trzaba pamiatac o pozostawiemu luzu - patli dranu

- pomtadzy spryskiwaczam a miaiscam mocowama na

ramianiu wyciaraczki, aby me zoata' on zarwany

<on>ec dranu nalezy atopic nad zapafka Icisnqc w pal-

cach, zai na odcinku przabiegajqcym wzdtuz pior wy*

cieraczak wykonec (np podgrzanym drutam tub ig*a)

otwory - dyaza. paez ki6ra badzia na wydostawac

ph/n sprytkuiacy 2-3 dyaza spowoduja n)wnomieme

akropienie calaj Dowierzchni wycierana) azyby

T.B

Trojnik metolowy

1 ToSmo ^^fcw
1 izolocyjnc

-

( \5
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Tokarka
stotowa
do metali
Spos>6d wszystkich konstru-

kcji, ktorych opisy dotychczas

zamiescilismy, prezentowana

dzis tokarka jest najtrudniejsza

do wykonania i najbardziej pra-

cochtonna. Samodzielnie moga
ja wykonac tylko majsterkowi-

cze z duza. praktyka., dysponu-

jacy maszynami do obrobki

skrawaniem. Jednak w war-

sztacie majsterkowicza jest

ona bardzo potrzebna, unieza-

lezni bowiem wykonawce od

korzystania z ustug rzerrueslni-

k6w.

Proponowana tokarka jest niewielka i

lekka, dlatego do wykonywania prac

mozna ja, postawic na stole. Jest przysto-

sowana do toczenia w uchwycie i klach,

wytaczania, wiercenia i rozwiercania, a

takze gwintowania i frezowania. Do frezo-

wania jest potrzebny dodatkowy. specjal-

ny uchwyt. ktdry mocuje sie na miejscu

imaka narzedziowego (opis budowy

uchwytu zamieScimy w jednym z kolej-

nych numerow ZS).

Konstrukcja tokarki ;est znacznie upro-

szczona, mimo to dokladne wykonanie

wszystkich czesci i prawidtowe ich zmon-

towanie zapewnia uzyskiwanie dobrych

parametrow obr6bki. Maksymalna dtu-

gos6 toczonych przedmiot6w wynosi

200 mm. a maksymalna Srednica 1 50

mm - toczonych nad lozem i 50 mm -

nad suportem.

Urzadzenie jest napedzane jedno- lub

trijfazowym silnikiem o mocy 0.3-0,4

kW 2a pomoca przekladnl pasowej mo-

zna uzyskiwac kilka predkosci obroto-

wych, wystarcza jednak trzy przelozenia,

aby na vyrzeclonie otrzyma6 predko46 ok.

750. 1500 i 3000obr/min.

KONSTRUKCJA
I DZIAtANIE

Podstawowymi zespotami tokarki sto-

lowej sa: toze. wrzeciennik, suport narze-

dziowy i konik (rysuoek zestawieniowy).

toze tokarki sktada sie z podstawy 1

wykonanej ze stalowego ceownika

140x60, do kt6rej sa. przykrecone dwie

prowadmce - pryzmowa 4 i plaska 5. W
lewej czeSci. w osi toza. sa wywiercone

dwa otwory o srednicy 1 3 mm, pr^ezna-

czone do umocowania wspomika wrze-

ciona 2. Na wspomiku wrzeciona 2

znajduje sie, korpus wrzeciona 10. Wrze-

ciono 1 1 jest umieszczone w korpusie na

trzech tozyskach tocznych: stozkowym

68 typu 30305 o wymiarach 25x62x18.

kulkowym wzdtuznym 69 typu 51305 o

wymiarach 25x52x18 i kulkowym 70

typu 6204-Z o wymiarach 20x47x14 -

zakohczone od strony roboczej kotnie-

loza i dociskana pryta, dociskowa. 19 przez

wktadke, dystansowa 20. Ruch suportu

wzdtuznego jest powodowany obrotem

sruby pociagowej 25 przez kamien (na-

kretke.) 37 umocowany na ptycie suportu.

Sruba pociagowa z lewej strony jest

umocowana na wsporniku 36. z prawej

zas na uchwycie 31 z oporem 32.

Pokretfo I 41. ustalone wkretem docisko-

wym 58. ma trzy trzpienie / 42 i chwyt

143.

Do podstawy suportu wzdtuznego sa

przykrecone dwie prowadnice pryzmowe

// 6, na kt6rych opiera sie ptyta suportu

poprzecznego 9 przytrzymywana ptyta

dociskowa 21 przez wktadke dystansowa

22. Przesuwanie tego suportu odbywa sie

za pomoca sruby pociqgowej 26 przez ka-

miert 23 umieszczony w ptycie docisko-

wej. Sruba pociagowa jest zabezpieczona

przed ruchem osiowym uchwytem 39 i

oporem 40 przykreconymi do czota pro-

wadnic. Na pokretle // 44 sruby pociago-

wej znajduja. sie trzy trzpienie // 45 i

chwyt // 46. Pokretlo jest ustalone na

Tokarka

rzem na uchwyt tokarski 66 typu PUTm
100 oraz chwytem Morse a nr 2. Korpus

wrzeciona 10 od strony roboczej zakrywa

pierSciert dociskowy 12 zabezpieczony

wknjtem 59. Stuzy on do regulacji luzu w
lozysku stozkowym 68.

W czgsci lewej wrzeciona 10 znaiduje

sie koto pasowe 65. ktorego rodzaj i wiel-

kosc nalezy dobrac do silnika elektrycz-

nego i wymagan zwiazanych z jego

predkoScig obrotowg. Koto to jest ustalo-

ne tulejka dystansowa 13 i nakretka. 60.

Umocowanie kota pasowego na wale sil-

nika nalezy rozwiazac' samemu.

Ruch noza tokarskiego we wzajemnie

prostopadtych dw6ch kierunkach odbywa

sie za pomoca suportu poprzecznego i

wzdtuznego. Podstawa. suportu wzdtuzne-

go jest ptyta 7 oparta na prowadnicach

czesci chwytowei iruby pociagowej

wkretem dociskowym 59 Na ptycie su-

portu poprzecznego znajduje sie obroto-

wy imak 38 dociskany Sruba, 30. Noze

tokarskie mocuje sie w imaku dwiema

srubami 27. Prowadnica wraz ze Sruba

pociagowa suportu poprzecznego jest

zabezpieczona przed zanieczyszczeniem

ostona 28.

Konik tokarski jest przeznaczony do

podpierania toczonych dtugich przedmio-

t6w oraz mocowania narzgdzi: wiertet.

rozwiertak6w i gwintownikow. Podsta-

wowymi czaSciami konika tokarskiego sa:

ptyta 8, wspornik 3 i korpus 14. Do unie-

ruchomienia stuzy dzwignia 18 potaczona

ze sworzniem mimosrodowym 17, kt6ry

przez tacznik 75 i srube 49 dociska ptyte

24 do toza tokarki. Wewngtrz korpusu ko-
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(?) Podstawa stal-1 szt.

A -A

PS

ii \

60 '1,5

A] A-A
120

,26.1, 40 .

2otw»11_

15
2otw*11.

110

HO

• 76- ai
'

j Soawac b

\//;i\ut//Y

\

Q

J

(?) Wspornik wrzeciona stal-1 szt. V/^f

A-A

2E

80

56

<.otw.»8S_

.'2.

i.-,-,,-
'-

- m
i I - >l \ 7TT7

3otw »10.5

40

@ Wspornik konika stal-1 szt. V/ $f

A-A '90°

O

^25

26
,

35

(T) Prowadnica pryzmowa I stal-1 szt.

©Prowadnica
ptaska stal-1 szt.

A-A

©Prowadnica
pryzmowa II stal-2 szt.

m
.15 J

3 If

90

120

„4otwM 8

prowadnicy

30

4
7

_25_
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A-A

(7) Ptyta suportu wzdtuznego stat-1 szt

1

|

1" 3

A
1

40

.A

A-A

© Ptyta konika staM szt.

^-^ suportu poprzecznego stal -
1 szt. W

120

45

If _1J

it

IT
5 2

1,25? *T

i

WW

3
!£J

2S

lm
""3

2otw VC

(jo) Korpus wrzeciona stal - 1 szt.

vestal -1 SZt.

•50

38- -

„

u-it>

3k fe-j Jfe4ti WW

2 *

si

BO

35

.

-0 T3

Toh».»8 wie-

wg uchwy
tu

25|f^io Si o
<"* £ *

2U
,35 »,1Q

Chwyt Morst'a -2- ztoieznosc V 200201

Uwago : WykaiSczajqcq obrtbk? wahj przeprowadzid

w ktach po uprzednim przyspowaniu kotnierza

(n) Wrzeciono stal -
1 szt. ytTgjfc&f,

/j^Tulejka
V> dystansowa staMszt

9 28

4otw.M5 gt.6

/90°

110

(k) Korpus konika stal
_
1 szt.

i
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5" ;: '-

if

IT
100

^Tuleja konika
Chwvt . 2 . zbiezrx)ie , W7a

\Zs stal - 1 szt.
—1

A-A

©Sworzert mimosrodowy
stal-1 szt.

-e e>~

48

70

si
®Ptyta dociskowa suportu io vs

wzdtuznego stal-1 szt.

hi
HH

M10,

20 20

(O) Lqcznik
VIS/ stal-1 szt. ft/

7^

18) Dzwignia
stal- 3 szt.

^3

»10

ill ^
10/

^Wktadka
dystansowa suportu

wzdtuznego stal-1 szt.

SoktaOoq grubost ustalic A
przy montazu

@Wktadka dystansowa
suportu poprzecznego
stal-1 szt.

—O- 5
x 0.5^

JO

_50_

@Kamieri suportu

poprzecznego

brqz-1 szt.

» 20,5

' »12% :i??m

« 12.5.

M12.

n

25

25

©Sruba pociqgowa

suportu wzdtuznego ^b-*&»

dociskowa suportu

r-*—i

poprzecznego stal-1 szt. "a]

40

@Ptyta dociskowa "7*1

konika stal - 1 szt. '

5
_5i*

4,3,
3£

120

135

160@ Sruba pociqgowa suportu ip_ 25

poprzecznego stal-1 szt.
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\ i

a h
—

JtL 26 T
AO

@ Sruba imaka ^
stal - 2 szt.

A-A

60

stal-1 szt
Sruba dociskowa
konika stal - 1 szt.

55 J«
76

Sruba dociskowa .

imaka stal-1 szt. W

nika przesuwa sie tuleja '5. Na zew-

nqtrznej jej stronie znajduje sie chwyt

Morse'a nr 2, z drugiej zas gwint sruby

pooagowej 33. kt6ra jest zabezpieczona

przed ruchem osiowym oporem 34. a

obracana pokrettem // 44. Rowek i sruba

wpustowa 35 w tulei konika uniemozliwia

obrdt tulei, natomiast sruba dociskowa

29 blokuje tuleje przed przesuwem wzdlu-

znym. W podstawie 1 sa. dodatkowo dwa

Otwory o srednicy 1 3 mm, kt6re umozli-

wiaja. przykrecenie tokarki do stolu.

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA I MONTAZU

Prawidtowa praca tokarki, jej trwalosc i

doktadnoic obr6bki zalezy od poprawne-

go wykonania poszczegblnych czesci,

zgodnego z dokumentacja. techniczna. i

warunkami montazu. Podajemy tylko naj-

wazniejsze, specyficzne dla przedstawio-

nej konstrukcji:

• kamienie suportu wzdtuznego i po-

przecznego nalezy wykonac z brgzu,

natomiast prowadnice, wrzeciono oraz

sruby pociqgowe - ze stali weglowej o

wyzszej jakosci, np. ze stali 35, 45, 55;

pozostate czesci moga. bye wykonane ze

stali zwyktej,

• podstawa 1 Wykonana z ceown*a

powinna oyc ostrugana na C8tej dtugosci

(zgodnie z rysunkiem).

• podczas wykonywania wspornika

wrzeciona 2 nalezy zachowac r6wnole-

gtosci plaszczyzn jego styku z podstawa. i

korpusem wrzeciona,

Rodzaj pomiaru Dopuazczelne odchytki Sprawdzlc

Owainoad watka toczonego
w uchwvcie

0,01 mm bi6e promientowe kotmtrza centrujacego
uchwyl tokarski

Znieznosc watka toczonego
w uchwycie

0.02 mm (TOO mm) bicie czo'owe kotnierza centrujacego
uchwyt tokaraki:

r6wnolegfosc osi wrzectone wzgledem
przesuwu suportu wzdtuznego w ptaaz-
czyznie poziomej 1 pionowei

Zbieznosc watka toczonego
w ktach

0,02 mm (200 mm) rownolegtoafi w ptaazczyznie poziomej i

pionowej Imii kt6w wzglQdam prowadntc
toza;

bicie kta we wrxecionie:

rbwnolegtoii przetuwu tula* konika
wzgledem prowadntc toza

Ptas^otc cxo*owe) powiarzchm
tarczv oorobionej w uchwycie

0.01 mm na arednicy 3
100m

(dopuazczaina rylko

wklaatoic)

prostopadtoic przaauwu auponu
poprzecznego do ot> wrzaoona

• tozysko kulkowe 70 powinno miec

blaszana. ostone zewnetrzna,

• wszystkie powierzchnie wrzeciona

' 1 nalezy obrabiac bez zdejmowania z

ktow; zapewni to prostopadtoSc kotnierza

do osi wrzeciona oraz wspotosiowosc po-

szczegdlnych powierzchni,

• podczas montazu trzeba koniecznie

zachowafi wzajemna, r6wnoleglosc pro-

wadnic wzgledem siebie i osi toza,

• otwory w prowadnicach suportu

poprzecznego 6 nalezy wiercic wspblnie z

ptyta. suportu wzdtuznego 7, przedtem

jednak trzeba potgczyc je pfyta) suportu

poprzecznego 9, zwracajqc uwage na za-

chowanie prostopadtosci prowadnic do

rowka pryzmowego ptyty suportu 7,

• wktadki dystansowe 20 i 22 trzeba

dopasowac w czasie montazu tak, abv nie

wystepowal luz, a jednoczeSnie suporty

przesuwaty sie bez zacie£.

• gwinty

toczy6.

grub pociagowych nalezy

• po zmontowaniu tokarki i wyregulo-

waniu luzu na tozysku stozkowym 68

trzeba sprewdzifi prawidlowosc tozysko-

wania.

Tokarka powinna bye konserwowana

statym smarem do tozysk tocznych oraz

olejem. Okresowo nalezy smarowa6 to-

zyska wrzeciona, tuleje konika i op6r srub

pocia.gowych, za kazdym razem zas sma-

rowac wszystkie powierzchnie olejem.

Zwtaszcza wazne jest smarowanie pro-

wadnic tokarki cienka. warstwg oleju.

SPRAWDZANIE
DOKtADNO&CI
OBROBKI

Tokarka. tak jak i inne obrabiarki prze-

znaczone do obrobki metali, oprdcz po-

prawnej pracy powinna charakteryzowac

sie wymagana. doktadno^cia. obrfibki. Dla-

tego po jej zmontowaniu nalezy przepro-

wadzid prdby toczenia wzorcowych prze-

dmiot6w. Mierzqc wymiary obrabianych

przedmiotbw mozna sprawdzic dokla-

dnosc wykonania. a ewentualne'drobne

odchylenia usuna.4 przez regulacje odpo-

wiednich czesci. Kolejno sprawdza sie

odchytki podane w tabeli.

Tekst i zdjecia ANORZEJ SLEDZINSKI

Opracowanie redakcyjne

mgr inz. Roman WalUko
v
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Li?'
/^NUchwyt sruby
^—/ pociqgowej suportu "/v i

wzdruznego stal-1 szt.

26 „

Opor sruby

©pociqgowej suportu

wzdtuznego stal-1 szt

2.5

Sruba wpustowa
stal-1 szt.

15-0D27<]p}

Kamieh suportu

wzdtuznego brqz~1 szt.

23|

3otw M B,,

co 120"_

I ;

1

r '5 „r.

25 *

J

/T^s Pokretro I wWis/

*C stal-1 szt.
v/v

'

re—^-1

, " 62

@Sruba pociqgowa „ . „A

konika stal-1 szt. 1 W W

1
-j-g-

ff

.
20

^Wspornik sruby ^^-^ pociqgowej stal-1 szt. v

Imak

stal-1 szt.

M6

of

'UU .

35

45

©Trzpieh pokrettal W
stal-3szt.

©Pokretto n *

stal-2szt.

®0p6r sruby pociqgowej w&,
konika stal-1 szt.

~ -

70

1

A-A
7

®Uchwyt sruby pociqgowej suportuj

poprzecznego stal-1 szt.

B-B

48=:S2 B
70

i!3r3

10/ 25?

@0p6r sruby pociqgowej suportu

poprzecznego stal-1 szt.

/^Chwyt
v^/ stal-1 szt.

—k=9M • 25

35 —»

t * - 8 L J,UnU-Mt- tylkoy jed-

30
J 7 . nym trzpieniu

Trzpieh pokretta II

stal-6szt.

3
^Chwyt II

^stal-2szt.

L 8
i
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Politurowanie
Mimo znanych powszechnie

licznych zalet lakierow, nie za-

wsze moga. one konkurowac z

politura Sa bowiem meble i

inne przedmioty drewniane.

ktdrym tylko politura nadaje

odpowiedni wygla.d. Dlatego -

pomimo ogromnej pracochton-

nosci i zmudnosci - politurowa-

nie jest i bQdzie szlachetna.

technika, wykanczania powierz-

chni drewna.

Politurowad, czyli pokrywaS oeniutka btysz-

cza.ca. powloka naturalnei lub syntatycznej zy-

wicy szelakowej. mozna wszystkie gatunkl dre-

wna zarowno peine, jak i fornirowane Trzeba

tylko pamietac, ze drewno przeznaczone do

politurowania musi by£ suche. czyste i dokta-

dnie wygtadzone. Zalezme od sposobu naktada-

ma szelaku. mozna drewnu nadac potysk. za-

chowujgc charakterystyczna. dla niego fakture,

lub tez przez catkowite zapetnienie pordw na-

dac powierzchni drewna niemal lustrzany blaik

(politurowanie na wysoki polys kl

Podstawowe surowce do politurowania to

alkoholowe roztwory szelaku i olej Iniany

oraz irodki pomocnicze: pumeks. wata i Inia-

ny gatganek

Do politurowania stosuje sie alkoholowe

5-30% roztwory natualnego lub syntetycznego

szelaku. Szelak naturalny jest wydzielina owa-

d6w. ktfire zyjg na korze drzew rosnqcych

glownie w Indiach. Zaleznie od stopnia oczysz-

czenia wydzieliny uzyskuje sie szelak o barwach

od biatej, przez stomkowq i ciemnopomaranczo-

wa. do brunatnej. Szelak syntetyczny iest

natomiast zywicq fenolowo-formaldehydowa..

r6wniez o wielu barwach i odcieniach Do poli-

turowania drewna jasnego. np. sosny, grabu

albo Swierku - w celu zachowania iasnej barwy

- stosuje sie politury wykonane z iasnych ga-

tunkow szelaku Jezeli natomiast chce sie

uzyskac okreSlone efekty kolorystyczne. mozna

stosowac barwienie bejcami W ten sposob np

drewnu sosnowemu lub brzozowemu nadaie

sie kolor orzecha albo mahoniu Poniewaz do

barwienia drewna sa stosowane wodne roz-

twory bejcy, sam proces barwienia musi byt

wykonany co najmniej 24 godziny przed politu-

rowaniem. aby drewno dokladnie wyschlo. Po-

nadto. sucha juz. zabejcowana. powierzchnie

drewna trzeba przetrzec drobnoziarnistym pa-

pierem Sciernym w celu usumecie chropo-

watosci.

ZWYKtE

Polega na nadaniu powierzchni drewna po-

tysku. jednak z zachowamem siojbw i charakte-

rystycznej faktury. Powierzchnie drewna prze-

znaczone do politurowania nalezy po doktad-

nym wygladzeniu drobnym papterem sciernym

natrzec r6wnomiemie olejem Inianym Po wy-

schnieciu oleju powierzchnie drewna stajg sie

nieco chropowate. Trzeba ie zatem ponownie

przetrzei drobnoziarnistym papierem iciernym.

po czym natrzec po raz drug! szmatka nasyco-

na olejem Inianym i posypana bardzo dokladnie

przesianym pumeksem. Nastepnego dnia, gdy

olei juz wyschnie, mozna przystqpic do wlasci-

wego politurowania politura spirytusowa za-

wierajaca ok. 3-5% szelaku.

Przedtem jeszcze trzeba przygotowac spe-

cjalny tampon z ktebka zwilzalnej (higroskopij-

nej) waty albo owczej wetny, zawinletego w ke-

walek czystej, miekkiej szmatki Inianei (ryt. 1).

Otrzymany w ten sposbb tampon nasyca sie

lekko politura i pociera nim ruchami kolistymi

drewno Nalezy pamietac o bardzo lekkim nasy-

camu tamponu politura (podczas naciskania nie

moze wyciekac z niego roztwdr). W pierwszej

fazie politurowania tampon prowadzi sie po po-

wierzchi drewna ruchami kolistymi (rys 2a). po

wstepnym zagruntowaniu zai - njchami pdtuz-

nymi (rys. 2b). a w ostatmej. wykahczaiacej

fazie politurowania - ruchami Osemkowymi

(rys. 2c). Politurowanie jest procesem praco-

chtonnym i aby uzyskac ladny poh/sk trzeba

miec duzo cierphwosci

Doswiadczenie wskazuje. ze nailepsze wyniki

mozna osiagngc stosuiac na poczatku politura

3-5%. nastepnie.-pO"uzyskaniu slabego potysku

- roztwbr 25-30% i olej. a w koricu ponownie

roztwdr szelaku (bardzo rozcienczony. a w>ec

3-4%) Kurz powstajacy podczas politurowania

iest bardzo szkodliwy. Prace najlepiej iest rozto-

zyc na 2-3 dni, aby zapewnic dokladne

wyschniecie kolejno naktadanych warstw

Tyle wskaz6wek ogdlnych Reszte trzeba iuz

mestety zdobyc w praktyce. Nie nalezy tez zra-

zac sie pierwszymi niepowodzeniami

NA WYSOKI POtYSK

Nalezy do szlachetnych sposobow powierz-

chniowej obrfibki drewna lub formr6w Jest

niestety. bardzo pracochlonne. Musi bye po-

przedzone czynnosciami przygotowawczymi.

Naiwazniejsza z nich to wypelnienie pordw
drewna, gdyz bez tego zabiegu powierzchnia

bedzie nierdwna Stosuie sie trzy rodzaje

wypefniaczy: klejowe, klejowo-olejne i olejne.

Wypelniacze klejowe mozna stosowac tyl-

ko do przedmiot6w znajdujacych sie wewnatrz

pomieszczeh. Lepsze wyniki zapewnia dodatek

Rys. 1. Przygotowanie tamponu do polituro-

wania

Rys. 2. Prowadzenie tamponu w trzech fa-

zach politurowania recznego: a - wstepne
(ruchy kolisle). b - zasadnlcze (ruchy podtu-

zne), c - wykartczaja.ee (ruchy bsemkowe)

*
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ao wypelniacza pokostu lub lakieru Przepis na

sporzadzenie wypelniacza: 100 g wody, 45 g
boraksu, 8 g zelatyny, 1 1 g ole]u Inianego, 66 g
amoniaku stezonego, 8 g kazeiny, 25 g terpen-

tyny, 1 2,5 g bardzo miatkiego pumeksu.

Nailspsze jednak wyniki zapewnia olejno-

-zywlczny wypeiniacz pordw, kt6ry bywa w
sprzedazy. Przed zastosowaniem tego wypel-

macza drewno powinno by6 pokryte politura, a

nastepnie zagruntowane pokostem Jessh ten

zabiag zoslanie pominiety, pokost wchodzacy
w sktad wypelniacza bedzie zwolna wsiakal w
pory drawna i w nastepstwie stale skladniki

wypehnacza zaczna, kruszyi sie i odpadac, po-

mino pokrycia warstwa. politury.

Wypefniacz rozprowadza sie grubo pedzlem

Po uplywie 10-15 min. zbtera sie )ego nadmiar

drewniana lopatka Jezeli pory sa duze. wypet-

manle trzeba powt6rzy6.

Na dnjgi dzieiS. po wyschnieciu powierzchni.

wygladza sie ja papierem sciernym. po czym
..zaciqga sie" drewno politura.. Klaczkiem waty

umoczonej w politurze przeciara sie cala po-

wierzchnie drewna wzdluz jego sloj6w. Czyn-

nosc te nalezy powtirzyc 2-3-krotnie, co kilka

godzin. Teraz przystepuje sie do wypetniania

mikropor6w. Do tego celu bedzie potrzebny

tampon polerowniczy z wetny lub waty (rys. 1 1,

ktdry nasyca si« od czasu do czasu politura

Tampon musi by6 stale lekko wilgotny, ale pod
naciskiem nie moze wyciekat z niego polilura.

Wilgotnym tamponem wodzi sie po calei po-

wierzchni drawna kolistymi njchami. lekko go

naciskajac. Co kilka minut powierzchnie posy-

puje sie bardzo miatkim pumeksem Proszek

pumeksowy uzywany do polerowania wypelnia

otwarte jeszcze pory i pozostaje w nich wiazac

sie z politura Trzeba go jednak stosowac z

umiarem, poniewaz moze pozniej spowodowac
szare plamy. Polerowanie bowiem polega w pe-

wnym sensie na scieraniu politury proszkiem

pumeksowym. Przypominamy jeszcze raz. ze

podczas nasycania tamponu nalezy przestrze-

gac bardzo waznych zasad: weina (wata) po-

winna pochlaniac politura, a Iniana szmatke

trzeba delikatnie skrapiad spirytusem denaturo-

wym, gdyz pod jego wplywem otwieraja sie

pory tkaniny zalepione politura i pumeksem
Wreszcie, po doktadnym wypetnieniu nawet

mikroporOw, rozpoczyna sie juz wlasciwe poli-

turowanie. Host nakladanej politury zalezy od
wyczucia Do politurowania wiasciwego nalezy

stosowac politury mocne, tj. stezone 20-30% i

nie zapominac o statym dodawaniu do nich nie-

wielkiej ilosci oleju Inianego. Po pierwszym ne-

lozeniu politury pozostawia sie przedmioty

przez 3-4 dni, aby dobrze wyschty, po czym po-

leruje sie ich powierzchnie filcowym klockiem

zwilzonym olejem i pumeksowym proszkiem.

Po zakoAczeniu polerowania mozna ponownie

nalozyc warstwe slabej, 6-8% politury. Czyn-

nos6 te nalezy czesto przerywa6, aby umozliwi6

przesychanie natozonej juz politury. Przed osta-

tecznym polerowaniem nalezy pozostawic dre-

wno na jedna noc.

Polerowanie wykanczaja.ce wykonuje sie czy-

stym tamponem, czyli bez zadnych resztak poli-

tury i proszku. stosuiac 5% spirytusowy roz-

twdr zywicy benzoesu (uzywany przez malarzy

artystiw). Polerowac nalezy slabo nasyconym
tamponem lekko, z uwaga. i starannie, az do
wystjpienia poh/fku.

Pollturowanie na wysoki polysk |est - jak

wspominalismy - bardzo pracochtonne. Jednak

dobrze wykonane daje efekty niczym nie zasta,-

pione, zwl8szcza w przypadku starych stylo-

wych mebli czy tez ozdobnych drobiazgow.

STEFAN SEKOWSKI
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Metaloplastyka
- moje hobby
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PATERA MIEDZIANA

Na miednana pater? (rys 1 )
najodpowiedniej-

sza jest blacha o grubosci 0,8-1,0 mm. Sredm-

ca patery - ok. 250 350 mm.
Niezbedne narzsdzia: nozyce do ciecia blachy

(lub gilotyna, t|. nozyce stolowe). drut stalowy o

grubosci 0,8-1.5 mm do wybicia kolistyeh '>""

przy ornamencie, mtotek o Ibie ptaskim i mas>e

ok- 200 g. mlotek o Ibie lekko wypukh/m do na-

dawama paterze ksztattu misy; puncyny do

ornamentbw; szlifierka; maleriafy do polerowa-

nia.

Z arkusza blachy nalezy wycig6 kra,g - wyzna-

czony przedtem cyrklem lub zarysowany odre-

cznie Krawedzie kregu irzeba wygladzic pllnl-

kiem lub pepierem sciemyrn. aby podczas dal-

szych czynnosci nie skaleczyC dtoni.

Ornament wykonuje sie przed nadaniem pa-

terze ksztaltu misy. W tym celu trzeba wybrac z

rys. 2 jeden wzor - ewentualnie skomponowac
wlasny, oryginalny -

i dobrac do jego wykona-

nia puncyny Jesli nie ma takich w warsztacie.

mozna ie wykonac na szlifierce za pomoca tar-

czy do szlifowania stali Przy kazdym wzorce

ornamentow na rys. 2 pokazano slad pojedyn-

czego uderzenia puncyn. Za ich pomoca. -

la.cza,c odpowiednio slady uderzert - mozna

uzyska6 wielka rozmaitosc ornamentdw Pozo-

stawiamy to pomystowoici majsterkowiczbw

Krqg blachy nalezy wyzarzye Linie koliste,

biegnace dookola patery i stanowia.ee rame

wtasowego omamentu, wykonuje sie stalowym

drutem wygietym w luk o krzywiznie zgodnej z

krzywizna zadanej linii. W tym celu linie zaryso-

wane otowkiem lub flamastrem ..nakrywa" sie

drutem (odcinek po odcinkul i przytrzymujac

palcami lewej reki - wklepuie go lekkimi uderze-

niami ptaskiego mlotka w powierzchnie blachy;

po wybiciu pelnego. zaznaczonego kregu, na-

lezy poglebic tak uzyskany rowek. W tym celu

prostuje sie ornamentowany krag blachy, kt6ry

podczas pierwszej fazy wybijania linii kolistej

ulegt nieznacznej deformacji, i powtarza czyn-

nos6 wybiiania. Im ciensza ie»t blacha, z kt6r»j

wykonuje sie patera, tym drut uzyty do wybija-

nia linii powinien mied wiekszs srednice, a

uderzenia mlotka - delikatniejsze. Kostka, na

kt6rej kladzle sie ornamentowany krag blachy,

powmna bvc idealnie gladka.

Po wykonaniu wszystkich linii kolistych (rys.

1), przystepuje sie do zdobienia patery prna-

mentem. Najpierw wybija sie ..todyzke" wici

roslinnej. Za pomoca puncyny pozostawiajacej

po uderzeniu slad luku, odwracajac po kazdym

uderzeniu puncyne o 1 80" i dostawiajac luk

wyciskajacy slad w blasze do poprzednio wybi-

tego uzyskuje sie fahsta. Imie Dalsza praca me
powinna juz sprawiac trudnoscr

Gdy ornament jest gotowy, trzeba jeszcze na-

dac paterze plytki profil - ksztalt ptaskiej misy

W tym celu uklada sie dobrze wyzarzony krag

na przedmiocie do wyklepywania profilu |np. na

plaskim, dose ciezkim piertku z lekko wyztobio-

nym wglebieniem do wyklepywania wkles'osci

profilowanei blachy. albo na worku sc s e wy-

petnionym piaskiem lub dobrze ubita, glina) Po-

czynaja.c od linii wyznaczaiacej plaska czesc

dna - niezbyt silnymi uderzeniami mlotka o lek-

ko wypuklym Ibie - wyklepuje sie po ..spiralnej

drodze wkleslosc patery Zaleznie od glebo-

koso, iaka chce sie uzyskac. takich spiralnych

przejsc" - wykonywanych setkami wywazo-

nych uderzert - moze bye 5, 7, 1 i wiecej, po
kazdym „przejsciu" blacha powinna bye wyza-

rzona, co znacznie ulatwia prace.

Nastepng czynnoscia jest dokladne wypro-

stowanie plaskiej czesci dna i brzegu z orna-

mentem.

Na zakonczenie nalezy patere przetrzei drob-

noziarntstym papierem sciernym (najlepiej wo-
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doodpornym. o granulacji 500-600) i wypolero-

wac recznie irchg nasycona. proszkiem pole-

rowniczym do metalu (o granulacji 800-10001.

PATERA
ZEZNAKAMI ZODIAKU

Najlepszym materiatem do wykonania takiej

patery (rys. 3) jest blacha mtedziana o gruboSci

1 mm. Srednica kregu wycietego z arkusza bla-

chy powinna wynosic ok. 300 mm; pozwoli tc

na swobodne rozmieszczenie na niej znakow.

Oprocz narz^dzi juz wymienionych, b^da. po-

trzebne dodatkowe puncyny do wybicia nie-

ktfirych znak6w Zodiaku i liter napis6w (rys. 4).

Nalezy je zrobic samemu. Po wykonaniu puncyn
mozna przystapic do ornamentowania. tj. wybi-

cia linii kolistych, wyznaczajacych:

• ptaskie dno patery.

• krgg skrajny, zamykajacy catosc orna-

mentu,

• krzywizny p6l, w ktdrych zostana umiesz-

czone znaki Zodiaku i napisy.

Na rys. 2 przedstawiono dokladne rozmiesz-

czenie pol i kolejnosc znakow. Dopuszczalne sa.

oczywiScie rdzne uproszczenia. np. ogranicze-

nie sie jedynie do wybicia znak6w, tj, zrezygno-

wanie z napisow lub czesci napisdw. np. nazw
tacihsktch. Mozna tez potqczyc krzywizny ogra-

niczaja.ce pola przeznaczone do umieszczenia

znak6w i nBpis6w - w linie koliste, biegngce

nieprzerwanie dookota patery, co znacznie

upraszcza pracg.

Po wyznaczeniu wszystkich p6l, najlepiej fla-

mastrem, nalezy najpierw wybic wszystkie linie

koliste delikatnie wklepujqc w zaznaczone kregi

cienki, odpowiednio wygiety drut. (jak to zosta-

to opisane przy poprzedniej paterze). Kazdy
krag wybija sie drutem inaczej wygietym, dokta-

dnie dopasowanym do krzywizny kregu. Wybi-

janie kreg6w zaczyna si? od najwiekszego

(zewnetrznego), az do najmniejszego - (wow-
netrznego). Wazne jest staranne wybijanie linii,

co uzyskuje sis. przez ciagle prostowanie

powstajqcych podczas pracy deformacji (wygi-

nania sie) kregu blachy i przez wywazone, tj.

niezbyt silne, uderzenia mtotka podczas wkle-

pywania drutu w powierzchnie blachy

•Nastepnie przy uzyciu prostego drutu wyko-
nuje sie linie proste, promieniscie dzielace

powierzchnie kregu na „pola". Teraz trzeba do-

kladnie wyprostowat caty kra.g blachy i naryso-

wac flamastrem napisy i znaki, by wreszcie

przystapic do ich wybijania puncynami, zaczy-

najac zn6w od krggu zewnettznego.

Aby wybit litery (i cate, biagnace dookota na-

pisy), trzeba zaczgc od uzycia puncyny wybija-

jacej element litery - od ktbrej zaczyna sie orna-

mentowania - i nie konczac tej litery - tj. nie

odktadajgc puncyny, zaczai nia wszystkie litery

w danym kregu (oczywiscie wybijajac te ele-

menty. kt6re mozna wybid dana puncyna,).

I tak np. rozpoczynajac od stowa ARIES

(baran) wybija sie ..daszek" litery A (bez po-

przeczki), beleczke litery R. liter? I. pionowa
beleczke litery E -

i dalej w ten sam sposob ele-

menty liter w slowie TAURUS (byk) - pionowa
beleczke T, daszek A, cate U, beleczke R. cate U
i tak az do konca zewnetrznego kregu st6w, tj.

do litery E w slowie PISCES (ryby). Po wybiciu

tych elementow liter knjgu zewnetrznego nale-

zy blache wyprostowac w miejscach. w ktdrych

nasigpity odksztalcenia (uzywajac bardzo ptas-

kiego mtotka na gtadkiej, metalowej kostce).

Dalszy cia.g pracy polega na uzupetnieniach roz-

poczetych liter puncyna, ktbrg wybija sie po-

przeczke litery A w stowie ARIES, mozna
uzyskac poprzeczkg A w stowie TAURUS, po-

ziomie elementy E w stowie GEMINI itd. Potem
puncyna o ksztatcie tuku uzupetnia sie R w sto-

wie ARIES, dalej R w stowie TAURUS, R w sto-

Sposbb wyklepywania mtotkiem wklqstosci

przedmiotu

wie CANCER itd. Tym samym ..tuczkiem" wybi-

ia sie (przez zestawienie pionowe dwu sladow

puncyny) litere S we wszystkich stowach tego

kregu - zewnetrznego. Tak samo nalezy posta-

powac przy wybijaniu liter w obu kregach, az

do catkowitego wykonania napis6w.

Znaki Zodiaku wybija si? kolejno, poczynajac

od barana, kazdy od poczatku do korica. odpo-
wiednim zestawem puncyn.

Jak nadac paterze profil estetyczny wyglad -

pisalismy wczeSniej przy paterze o motywach
roSlinnych.

Pewne obawy mozna budzic propozycja wy-

Hi i^H
Wyrownywame brzegu

Fot „Selbst isi der Mann"

klepywania wklesloSci patery po wykonaniu
ornamentu; poczatkujacy metaloplastycy boja

sie uszkodzenia delikatnych linii. Nie nalezy

obawiac sie tego - ptaski, wypolerowany teb

mtotka nie zniszczy rysunku ornamentu,

natomiast wyklepywanie profilu wyprostuje i

wygtadzi wszelkie odksztatcema. powstate na

powierzchni blachy podczas wybijania linii, liter

i znak6w.

Tekst i rysunki
STANIStAW PYRA (PIRO)
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Biata broh
Gzesto i me-kolekcjoner upigksza

swoje mieszkanie. ot dla fantazii

wieszajgc na scianie szable, sztylet

lub kindzat. Rbznego rodzaju miecze, jata-

gany, szpady, rapiery. sztylety i bagnety

rrpja. swoich amatorow - chot ..bialosc"

tych broni jest niewgtpliwie przenosnig.

Niegdys mozna bylo napotkac zawie-

szong na scianie karabele, obok innych

rodzin'nych pamigtek i swiadectw dawnej

stawy i chwaly. Ale istniejg tez ludzie.

ktbrzy rozkoszujg sie zbieraniem broni

..nierodowef Ja sam nie jestem pozba-

wiony tego natogu, a sciany mego miesz-

kania sa obwieszone ..narzedziami mor-
•» i^j |sj rit- ig~ by o nich -rozprawiad. Opisze

wiec tylko kilka moich okazow - moze za-

checi to do uprawiania tego hobby.

Trzeba tu zaznaczyi. ze ten rodzaj ko-

lekcjonerstwa moze bye odstraszajgey. Ot

na przyklad podam orientacyjnie, ze zwy-

kla szabla oficerska kawaleryjska, po-

wiedzmy z 1919 r.. dobrze zachowana i

jeszcze w dodatku z wycisnietym znakiem

warsztatowym. moze kosztowac ponad

30 tys. zl. To duzo i ... nieduzo. Trzeba bo-

wiem pamigtad, ze kazdy okupant nakazy-

wal Polakom zdawac wszelkg brort i tylko

nielicznym udato sie cos ukryfi. Totez nic

dziwnego, ze p6zniej jest to rzecz rzadko

spotykana - i wnuki kazg sobie za ryzyko

dziadka stono placid,

Bron starozytna, zostawmy archeolo-

gom. bo to jest ich domena. Ale juz od
pozmejszego Sredniowiecza cos niecoS

moze trafic sie i dla zwyklego zbieracza.

np. miecz z czasow wojen krzyzowych.

Takiego eksponatu co prawda nie mam,
ale w moich zbiorach znajduje sie podob-
ny miecz z czasow Wladystawa tokietka

(rys. 1). Miecz w czasie bitwy pod Plow-

cami (1331 r.) dostat sie do ziemi. a po-

tem - przelezawszy przez szes6 wiek6w
w bardzo dobrych warunkach - zostal

znaleziony przez wiejskie dz'ieci.

Prawda jest, ze nie kazdy zbieracz od

razu trafi na miecz z czasdw krzyzackich,

latwiej jest o nieco mtodsza, brort, np.

wschodnia - tarcze (rys. 2), jatagany (ro-

dzaj kmdzatu), sztylety. Mozna tez natrafifi

na szable starsza,. np. batorowke To juz

jest rarytas kolekcjonerski. Poprzestarimy

wiec na „zwyklej" szabli kosciuszko-

wskiej, co w koncu XX w. tez stanowi nie-

malg gratke.

Obecnie kolekcjonerzy poszukuja. szcze-

golnie broni, ktorg postugiwano sie w
okresie powstah slqskich i wielkopolskich

oraz z czasow odradzania sie wojska pol-

skiego (rys. 3). Byt to bowiem caty arsenal

uzbrojenia trzech zaborc6w: brort zolnier-

ska, podoficerska i oficerska. Nie wolno
przy tym pomylid ..mikolajewki" z ..wilhel-

mowka." lub szabla austnackq. Zdarzaja

sie rbwniez i szable francuskie. ktdre nosi-

li hallerczycy. Ilez to okazji dla fat-

szerstw.

Przed rozpoczeciem konserwacji

trzeba koniecznie sprawdzid, czy

nabytek jest istotnie historycznym

eksponatem, czy tez tylko chytra. pa-

sbwkq. Co to jest pasdwka? Ot6z poza

uczciwymi kolekcjonerami istnieje grupa

ludzi, zwana w gwarze kolekcjonerskiej

pogardliwie kunsthendlerami (spekulanta-

mi). kt6ra kupuje, dostownie za grosze.

zdekompletowana, brort, np. sama. klinge

szabli pruskiej - bez jelca, pochwy i in-

nych akcesoriow, a potem ..dobiera" bra-

kuja.ee elementy. I tak np. do pochwy od

rosyjskiej szabli dopasowuje austriacka.

rekojes6, a zakretk?... od jakiegos zelazka,

aby tylko zmontowad „pelng" szable,

kt6ra. potem sprzeda komuS naiwnemu.
Sprzeda, ale co? Skladanke (pasowkg) bez

zadnej wartosci zabyikowejl

Wschodnie militaria. wykonywane jesz-

cze przed produkcia. masowg, nie daja. ra-

czej okazji do podrabiania. Byty one za-

zwyczaj iadnie zdobione (intarsja) zarow-

no miedzia.. srebrem, jak i zlotem. Jataga-

ny maja czesto na klindze pieknie wyko-
nane r6zne napisy i ornamenty. Nie trzeba

przypominafi, ze jest tu potrzebna szcze-

g6lna umiej^tnosc, aby czyszczac ekspo-

nat nie pozbawic go delikatnych wzor6w.

Intarsjowanie polegalo bowiem na tym, ze

najplerw rysowano ornament na zelazie, a

potem ostrym. wgziutkim przecinakiem

robiono wzdtuz narysowanych linii cienki

rowek. w ktory nastepnie wklepywano
cienki drut zdobigcy. Jezeli eksponat jest

skorodowany, to trzeba pamietac. ze rdza

mogta takze dotrzec wgtgb, tj. pomiedzy

zdobiacy metal i zelazo. Ktadgc nieo-

patrznie taki eksponat do odrdzewiacza,

mozna spowodowac wytrawienie nie tyl-

ko rdzy z powierzehni. ale i z gt^bi. przez

co rowek poszerzy si?, a metal moze
wypasc. Ale dla pomystowych kunsthen-

dler6w to nie ktopot - potrafig oni nawet

wklepywac najdziwniejsze metale koloro-

Rys 1. Miecz z I potowy XIV w. (dtugotc 106 cm), Ryi. 2. Parska tarcza stalowa. bogato ornamentowana miedzig w postacie
znaleziony pod Plowcami w 1966 r. (stan po konser figuralna (mahometartekle ma|g tylko arabeiki): dwa tureckie jagatany ozdobione
wacjl dokonanej przez Autora) zlotem oraz arebrny pas dowodcy z XVII w.
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Rya. 3. Polaka szabla oficara kawalerii z

1917 '.. pochwa oryginalna

we, aby tylko oczarowac naiwnego klien-

ta. Rozrozniame tego rodzaju pas6wki wy-

maga pewnej wiedzy.

ak konserwowatem miecz ptowiec-

sj ki? Chluba moich zbiorow - jak mi

wpadla szczeSliwie w rece - byla

juz niejako „samooczyszczona". Po prostu

znalazcy wykorzystywali znalezione „ze-

lastwo" do wycinania chwastow. nie

musiatem wiec zeskrobywac z niego btota

i zeschlego torfu. Nie radze jednak znale-

zionych starych kling czysci6 tym sposo-

bem, bo licho nie spi. a nuz soki chwa-

stow moga niekorzystnie oddziarywad

na siary metal. Najlepiej zawczasu opra-

cowad sobie szczegbtowy plan konser-

wacji, aby pbzniej nie zatowac ekspe-

rymentowania na los szczesoa

M6j miecz lezat, ponad miesigc, gleboko

zanurzony w pojemniku z ocynkowanej
blachy wypelnionym czysta. nafta. W ten

sposob nafta dotarta. poprzez skorodowa-

ne warstwy, az do nienaruszonego zelaza.

Po miesigcu wyjajem miecz z nafty. ale

tylko po to. aby go dobrze nasmarowac
czysta. wazelina, i ponownie zanurzyc w
nafcie. Tak cierpliwie postepowatem
przez kilka miesiecy. Po p6t roku odwazy-

lem sie. po sprawdzeniu, ze nie ma na nim

ornamentacji, na energiczniejszy zabieg,

poniewaz miecz by) z wierzchu bardzo

zniszczony. Ot6z wyjgwszy m6j miecz z

wazelinowo-naftowej ksjpieli, dobrze wy-
tartem go szmatka., a nastepnie niezwykle

delikatnie (bardzo wazne!) przetartem

drobnym papierm sciernym, gdyz tylko w
ten sposob mozna usuna.6 bable utlenio-

nego zelaza. Kiedy miecz byf juz jako tako

doprowadzony do przypuszczalnego

ksztattu pierwotnego, znow kilkakrotnie

kgpatem go w nafcie i nacieratem czysta

wazelina.. az do momentu. kiedy po wyje-

Rya. 4. Roayjskie bagnaty uzywane przez
polskich zolnierzy w czasie II Wojny Swiato-

waj: z lewaj - sktadany. czyli tzw. sztyk. z

prawej - tzw. auropejski. z pochwa

ciu z kapieli i przetarciu szmata byla

czysta. Wtedy uznalem. ze konserwacje

mozna zakohczyc. Jeszcze raz posmaro-

walem miecz wazelina. i ... z duma. powie-

sitem na 4cianie.

Miecz wyglgda jakby byl jeszcze wczo-

raj w uzyciu, nie ma zadnych ubytk6w ani

wzerow, a jednoczesnie jest pokryty paty-

na nadana. mu przez szesc wiek6w.

czywi$cie jest jeszcze inny sposob

konserwacji, zazwyczaj stosowany

w muzeach. Polega on na tym. ze

nalezy usungc bez reszty tlenek ze-

laza. az do zdrowego metalu, a na-

stepnie dobrze umy6 eksponat. tzn. naj-

pierw gotowac przez kilka godzin w
czystej wodzie. potem za4 przez kilka

godzin w parafinie. Po takim zabiegu

zabytkowy przedmiot przechowuje sie w
szafie lub szklanej gablocie. Ten sposob

jest najwtaSciwszy, tylko ze dla pry-

watnego kolekcjonera raczej nie do przy-

jecia. A to z prostej przyczyny - usuniecie

korozji powoduje to, ze powierzchnia klin-

gi bedzie pokryta ..dziobami", czasem
nawet moga. pojawic sie wieksze ubytki.

W muzealnych praktykach jest zrozumiala

chec usuniecia korozji raz na zawsze,

gdyz do kilku tysiecy zabytk6w nie spo-

sob co chwile zaglgdac i sprawdzac, czy

ktbrys nie zostai znowu zaatakowany

przez korozje.

Niech mi darujg te stowa koledzy mu-
zealnicy. ale kolekcjoner ma inne prawa.

Nie sposob wiec. aby nie zauwazyt, ze na

eksponacie wyschla nafta lub wazelina.

Od razu przystgpi do smarowania, prze-

cierania itd. Przeciez to jest jego pasja. a

on sam jest kustoszem swych zbiorow -

odpowiada za nie.

JeSli jednak ktoS zyczy sobie zastoso-

wa6 muzealna. metode, to moja druga du-

sza - kustosza muzealnego - tylko temu

przytaknie. Metoda ta polega na zanurze-

niu przedmiotu skorodowanego w
odrdzewiaczu (Fosol) i sprawdzaniu co

pare godzin, czy zanieczyszczenia juz ze-

szty. Nalezy sprawdzad bardzo dokladnie,

aby nie pozostai nawet slad korozji. Dla

pewnosxi mozna jeszcze postuzyd sie

obrotowa. szczotka. mosiezna. (delikatniel).

Potem przedmiot gotuje sie przez pare

godzin w czystej wodzie, dobrze ptucze i

przeciera soda, oczyszczong. aby do
reszty zneutralizowac ewentualne slady

odrdzewiacza. Oopiero wtedy gotuje sie

eksponat w parafinie lub pokrywa grubo

wazelina. albo polimerem. Jednak trzeba

liczyfi sie z tym, ze w wyniku zabiegow

eksponat bedzie miat ubytki oraz wzery, i

nie bedzie sprawial takiej przyjemnosci w
czasie oglgdania. jak przedmiot gtadszy. tj.

konserwowany pierwszym sposobem.

Ostatecznie kazdy wybierze sobie spo-

s6b, ktbry najbardziej odpowiada. Nie

mozna jednak zapomniec o wielkiej war-

tosci kulturowej eksponatow i uwazac,

zeby nie zniszczyc ich niezbyt przemyila-

nymi zabiegami konserwatorskimi (moze

to i lepiej, ze Kanadyjczycy nie prdbowali

„poprawiac" wygiqdu naszego Szczer-

bca).

PV I ie we wszystkich jezykach bron
I^ sieczna i ktuja,ca bywa nazywana

biata.. Niemcy mbwia. Blankewaffe
- blyszczaca bron, a Rosjanie chatodnoje

oruzije - co znaczy w doslownym ttuma-
czeniu zimna bron Jest to chyba okresle-

nie blizsze prawdy - miecz. szabla.

sztylet sa. w swym wyglgdzie zimne, bez-

wzglgdne, grozne - chociaz nie pobawio-
ne swoistego czaru, w'asawego piekna
zimnej stali - cold steel - jak mowia.

anglosasi.

Poczgtkuja.cym zbieraczom warto tu

przypomnie6, ze poza rapierami, floretaml,

szpadami, kordelasami, bulatami, patasza-

mi, karabelami, kordami i innym orezem
Sredniej dlugoSci - nie m6wia.c juz o dtu-

gich pikach. lancach. spisach. berdynach
itp. - istnieje takze ..krotka" broii biala.

Poza kindzatami. kordzikami. mizerykor-

diami, puginalami, tomahawkami oraz

maczetami sg jeszcze bagnety (rys. 4).

Jest ich bardzo duzo, latwiej je zbierac,

segregowac. rozrozmac. ale konserwowa6
trzeba rownie starannie jak miecze. Tutaj

przy zakupach rowniez trzeba zwracac
baczng uwage- Chociaz moze sie zdarzyc.

ze nawet doswiadczony zbieracz popelni

kiedys gafe. Trudno - zbieractwo niesie ze

soba. nieco ryzyka.

ANATOL GUPIENIEC
Fot Mactej Adamski
Zblgnlaw Jarzyrtski

Rozwiqzanie
zagadek kolekcjonerskich
ZS 3/81: tfttbma uczvpce sprgzynowo do ciastak

tonowych. wyr6b niflmiecki. koniac XIX w (rozwiqza-

nle a). Nagrode ksiazkowa. (bez losowania) za tedyna

Drewid»owa odpowiedi otrzymal p. Marek Prelinkie-

wicz z Sufochowa.

ZS 4/61: hoiendarakia wazoniki-literki ozdobione

charaktarystycznym bfakitnym ryaunkiam. Delft prze-

lom XVIII/XIX w. Irozwuzante b). Nagrode ksiazkowa

wylosowata p Helena Piecuch z Jasionki
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Larwy
ochotki
Z zywych przynet w okresie zimowym naj-

czesciej sq stosowane larwy ochotki. Mozna ich

uzywac do lowienia metodg splawikowq, na
mormyszke i btystke. Ochotki sa owadami dwu-
skrzydtymi, wyglgdem i wielkoscia przypomma-
jgcymi komary (rys. 1). Ich larwy zyja. w strefie

dennej wOd stojacych i ph/ngcych. Znaleit ie

mozna w duzych ilosciach przez caty rok w za-

mulonych wodach plyngcych. kanalach. plas-

kich stawach oraz rozlewiskach. Trzeba w tym
celu wybierac mul i przemywad go na ticie o
rozmiarach oczek ok. 1 mm iub zastosowac zbi-

ta z drewne skrzynke o wymiarach:
500x400x200 mm Dno skrzynki stanowi pie-

ciona ocynkowana Iub miedziana siatka Czer-

pakiem. wykonanym z rondla Iub duzej chochh,
przymocowanej do dlugiego kija jarzmem Iub

sznurkiem. czerpie sie mul z dna i wylewa maz
na sitn Irys 71 Po kilkakrotnvm nalozeniu mulu

Ry». I, Ochotka a - owad dorosty, 6 - lar-

wa zywa, c - larwa martwa

Rys. 2. Skrzynka-sito do przemywania muhj

1
1

Rys. 3. Sposoby zakladania larw ochotki na
haczyk

mozna juz przystgpit do jogo plukama, zanurza-

jgc skrzynke w wodzie do potowy wysokosci
ramki.

Po wyplukaniu drobnych frakcji mulu. na sicie

pozostajg czesci organiczne oraz larwy ochotki.

Maja one dtugosc od 2 do 30 mm. zas barwa
ich moze by6 r6zna: biatawa, zielonkawa. zotta-

wa. branatna, fiotkowa Iub ozerwona Nas bedg
mteresowaly wylgcznie larwy w kolorach czer-

wono-fioletowych.

Larwy wybiera sie matym sitkiem. np. do pa-

rzema herbaty. zanurzaiac je tak. aby g6rna .ego

krawedz wystawala 1 -3 cm ponad lustro wody.
Znaiduja.ce sie na sicie larwy (zwiniete w
koleczko) wyptywajg na powierzchnie wody.
Martwe larwy pozostaja wyprostowane i szty-

wne na dnie sita.

Inny spos6b pozyskiwania ochotki polega na
umieszczeniu beczki na tafli lodu. a nastepme
wywierceniu w nim swidrem Iub siekiera kilku-

nastu otworow - znacznie wiekszych od sred-
nicy uzywanego czerpaka. Beczke napelnia sie

do potowy wodg, po czym czerpakiem dodaje
sie do 2/3 jej poi»mno*ci wybierany mul.

Nastepng czynnoscig jest riwnomieme zmie-
szame calei zawartosci beczki wioslem, czerpa-
kiem Iub kijem Po kilku mmutach mieszama.
przystgpuje sie do zbierama sneczkiem wypty-
waiqcych larw. Zwiniete w k6leczko larwy prze-

nosi sie do przygotowanego wczesniej pojem-
niczka, wytrzasajac |e z sitka (a nie przekladajac

palcami) Mieszanie powtarza sie do momentu.
kiedy to po dwu kolejnych cyklach nie wypty-
wajg juz na powierzchnie zwiniete larwy.

Mozna wtedy wylac zawartost beczki i rozpo-
czac caly proces od poczgtku. Mozna przyjgc,

ze po ok. 2 godzinach przemywania mulu otrzy-

ma sie ok. 200-300 larw. Oczywiscie zalezy to

od ich rodzaju. Do wedkowama nadaja sie tylko

larwy o dlugosci powyzej 1 cm, mnieisze

natomiast zuzywa sie iako zanete
Ochotki sa bardzo delikatne i nie wytrzymujg

nawet lekkiego mrozu Przechowuje sie je za-

tem w temperaturze +3-5*C w zwilzonym
mchu. Larwy uklada sie warstwami, przeklada

mchem. pakuje w gazety i luzno uklada na pol-

kach w lod6wce Inny spos6b przechowywania
niewielkiej ilosci ochotek polega na umieszcze-
niu ich w pojemniku, wylozonym hgnina Iub pa-

pierem toaletowym. lekko zwillonym wodg z

lowiska. Uklada sie 2 Iub 3 warstwy ochotki,

przykrywa je papierem i pudelko umieszcza w
lodowce. Tak przechowywana ochotka zyje od
kilku do kilkunastu dm (w zaleznosci od tempe-
ratury przechowywania).
W celu utrzymania larw zywych przez dluzszy

czas. nalezy umiescic |e w glebokim talerzu z

woda z lowiska i przechowywac w chlodnym
mieiscu. Codzienme rano i wieczorem larwy
przemywa sie zmieniajgc wode. zas raz na 5 dni

nalezy je roztozyc na arkuszu papieru, podsu-
szyc. usungc martwe oraz przepoczwarzone, a
nastepnie zn6w zalac woda W ten spos6b
przynete mozna przechowywac przez 3 tygod-
nie. Larwy mozna r6wniez przechowywac w
woreczku z dzianiny. umiaszczonym w stu-

dzience kanalizacyjnej Przed lowieniem dobrze

lest nieco podsuszyd larwy - najlepiej na bibule.

Stajg sie one wdwczas bardziej ruchliwe i la-

twiej zakladac je na haczyk. W czasie lowienia
ryb trzyma sie ochotki w drewnianym pudetku.

w wilgotnej. ale dobrze wyeisnietej bewetnianej
Iub ptbcisnnei szmatce Przy dalekich wy-
lazdach larwy trzeba chronic zar6wno przed
zamarznieciem, jak i przed przegrzaniem.

Ryby mozna lowic na pojedyncze larwy bgdz
na kilka zatozonych na haczyk (rys. 3). Maczyki
powinny bye bardzo cienkie, o dlugich trzon-

kach i rozmiarach nr 15-1 7 Larwe nalezy zakla-

da6 na haczyk ostroznie, przebijaiac tylko jeden

segment odwloka. Najtrwalszg czescig larwy

lest je| czarna gtowka

Na haczyki o wymienionej wielkosci nie nale-

zy zakladac wiecej niz 4 larwy, poniewaz w
wiekszych ilosciach beda. one przeszkadzaty w
skutecznym zacinaniu ryby Ola poczgtkujgcych
wedkarzy. prawidlowe i szvbkie zalozenie larw
ochotek na haczyk jest trudne Dobrze jest wiec
posypac je mgczkg ziemniaczang. aby nie zle-

piaty sie Larwy ochotki sa najlepszg przynetg w
lowieniu ptoci. okoni. kra.pi i leszczy. szczegdl-
nie w wodach stojacych.

TADEUSZ BAROWICZ

u^AwniEniA

Modernizacja
przelotki

szczytowej

W czasie uzywenia wedztska spmnmgowego najCrsr-

dziej niszczv »'« przalotka szczytowa. W fabrycznie

wykonanych drucianyc^i pnelotkach. po kilku wypra-

wach wedkarakich. potawiam si« wyzfobienie iub rysy

2yfVa mo;- naw«l prz«cta£ me: a low a przslotke.

Wedkarzt "tc:& sobie roime z tym klopotem N«-
fctorzy montuja przaiotka agatowa, szkiana. Iub porcela-

nowa. Maja on* t«dnak wade - m bardzo maodporne
na udarzenta t tzybko pektjja, Dobrym natomiast ma-

tenafem na prztlotk* tzczytowq jest stal. wchodzQCa «v

sktad lorysk kulkowych

Aby wvkonac z (ozysk tak a przelotke. trzeba na]-

pierw je rozbiC by u/yskad wewnftrzny piarscieh

Najlepsze sa 'ozyaka o wewnotrznaj irednicy 7-10 mm.
Zewnetrzne wyzlobiente pierscienia umozliwia stlne

..uchwycenle" go drucianym uchwytem. W celu lepsze-

go zabezp<eczenia ptarictema przed wypadmectem z

obejmy. mozna kllkakrotme owmfti uchvvyt cienkim.

miedzianym drutam tuz przy piersoemu. a nastepnie

przylutowac.

Z drutu obeimy formuja ai« waay przetotki. ktbre po

wyklepantu umozltwa wprowadzenia szczylowki wedki

I potazenia omotki Wykonana w ten sposoo przalotka

wYirzyma kilka mtansywnych sezon6w sptntngowych

T.B.

'Ovvinqd drutem
i przylutowac
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Regulator pracy
wycieraczek
Fiata 126p
Elektroniczny regulator pracy wycieraczek jest przeznaczony w zasadzie do Fiata

1 26p. ale mozna go zastosowad i w innych typach samochodow o podobnej insta-

lacji elektrycznej wycieraczek. Umozliwia on ptynna, regulacje czasu przerwy

pomiedzy kolejnymi cyklami pracy wycieraczek w granicach od ok. 2 do 30

s. Dzieki temu mozna dobrac optymalna, w danych warunkach jazdy czestotliwoSd

ich ruchu i skupic uwage na prowadzeniu pojazdu.

Obecnie coraz czeSciej stosuje si; elektroniczne uktady regulatorbw. stosunkowo

proste do wykonania w warunkach amatorskich Wprowadzane sa do nich nowo-

czesne podzespoty elektroniczne. np. tyrystory. Ten regulator jest wykonany

jednak w ..konwencjonalnej" technice tranzystorowej, poniewaz nie wyma-
ga zmian w oryginalnej instalacji samochodu.

KONSTRUKCJA
W wykonanym modelu rozdzielono

uklad na dwie czesci: elektroniczna. i elek-

tromechaniczna.. CzeSd elektroniczna.

umieszczono w jednej z plastykowych

..zaslepek", zamykajgcych otwory znajdu-

ja.ce sie obok gtdwnego wylqcznika swia-

tet (otwordw takich nie ma niestety w
starszych modelach). W ten sposob gatka

regulacyjna znajduje sie blisko kierownicy.

a uktad elektroniczny jest dobrze ostonie-

ty (za deska. rozdzielcza. znajduje sie w
tym miejscu specjalna komora). Czesd

elektromechaniczna, umieszczona w ba-

gazniku, sktada sie z przekaznika oraz z

typowego ztgcza elektrycznej instalacji

samochodowej Obie czesci sa, potgczone

ze soba. dwoma przewodami. Regulator

jest wtgczony szeregowo w obwod wy-

cieraczek z wykorzystaniem jego ztgcza

(kostki). ktdre nalezy przedtem roztqczyd,

Wtyk ztgcza umieszczamy w gniezdzie re-

gulatora. a wtyk regulatora z kolei w gnie-

zdzie zta.cza. Gdy zastosowany przekaznik

jest maty, nie trzeba specjalnie mocowad
czesci elektromechanicznej; moze ona

lezec w bagazniku obok pozostatych ele-

ment6w uktadu. Konieczna jest jednak

obudowa ostaniajaca cewke i styki prze-

kaznika.

DZIAtANIE UKtADU
Schemat fabrycznej instalacji pokazano

na rys. 1 a. zas dodatkowy uktad regulato-

ra - na rys. 1 b. W regulatorze zastosowa-

no przekaznik o dw6ch zestykach: zwier-

nym i rozwiernym. Pierwszy z nich. Igcza.-

cy zaciski m i n wyta.cznika, doprowadza

napiecie zasilania do silnika w chwili uru-

chomienia uktadu. Drugi. pota,czony szere-

gowo z zaciskiem s. uniemozliwia zwarcie

tego punktu do masy przez obwod hamo-

wania silnika. Aby uktad ten dziatal nieza-

leznie od wytqcznika fabrycznego. nie-

zb§dne iest uzycie zestyku rozwiernego.

Przy nieczynnym przekazniku szeregowy

zestyk rozwierny jest zamkniety, a r6wno-

legly zwierny otwarty. czyli w fabrycznym

obwodzie wycieraczek me ma zadnych

zmian w uktadzie. Mozna je wiec urucho-

mid w kazdej chwili w sposob konwen-

cjonalny (za pomoca. dzwigni wytqcznika),

jezeli na przyktad nadjezdzajqcy z prze-

ciwka samochod nagle zaleje przednia.

szybe. Po ich wytqczeniu wycieraczki sa-

moczynnie zatrzymuja. sie w pozycji spo-

czynkowej Jeili natomiast wylgcznik

fabryczny i dodatkowy przekaznik beda.

wtgczone jednoczesme. to napiecie zasila-

nia bedzie doprowadzone do silnika dwie-

ma drogami. a obw6d hamowania zosta-

nie przerwany w dwoch miejscach |wy-

tgcznik i zestyk rozwierny). Taka sytuacja

w niczym nie zmieni pracy wycieraczek.

Obydwa obwody pracuja. bezawaryjnie i

niezaleznie od siebie. gdy przekaznik ma
prawidtowo ustawione zestyki (tzn. jezeli

zestyk rozwierny otwiera si? przed zwar-

ciem zestyku zwiernego).

Do sterowania przekaznika uzyto pro-

stego uktadu elektronicznego (rys. 1 b) Do

regulacji czestotliwoso pracy wyciera-

czek stuzy potencjometr 500 kP (przez

kt6ry jest tadowany kondensator o po-

jemnosci 100 ^F). Przy podanych na

schemacie wartosciach elementdw czas

pauzy mozna regulowac w granicach od 2

do 30 s. Poniewaz potencjometr o rezy-

stancji 500 kfl (lub 470 kfl) z wytgczni-

kiem trudno kupid, jego funkcje, tj. tado-

wanie kondensatora 1 00 ^F. moze petnid

zrodto pradu z tranzystorem T\ (rys. 3).

Warto6d natezenia pradu zrodta jest w
tym przypadku regulowana potencjome-

trem 1 k!3.

Zamiast potencjometru 500 kfl (470

k/2) mozna takze zastosowac kilkupozy-

cyjny przetacznik z odpowiednio dobrany-

mi rezystorami, co umozliwia „skokowa."

regulacje czasu przerwy.

Dioda 0- zabezpiecza uktad przy przy-

padkowej zmianie polaryzacji napiecia za-

silaja.cego, natomiast dioda Di chrom

tranzystor 72 przed tzw. przepieciami na

uzwojeniu przekaznika podczas jego wy-

Iqczania.

Zaleta. uktadu jest jego niewrazliwo£c

na zaklbcenia impulsowe, wystepuja.ce na

przyktad podczas dziatania kierunkowska-

z6w. Natomiast pewna. wada. jest niewiel-

ka zaleznosd dtugosci pauzy od napiecia

zasilajacego i temperatury.

dob6r element6w
Najtrudniejszym do zdobycia elemen-

tem jest odpowiedni przekaznik, bowiem

przy matych rozmiarach powinien on

mied styki przystosowane do przeptywu

duzego pra,du (min. 2A). Oczywiscie

mozna zastosowad rowniez duzy przeka-

znik, ale wtedy czesd elektromechaniczna

musi byd w jakis sposdb przymocowana

do nadwozia. Minimalne natezenie prqdu

uruchamiaja.cego przekaznik nie moze byd

zbyt mate, poniewaz w czasie przerwy

uktad pobiera prqd ok. 4 mA, ktdry nie po-

winien podtrzymywad kotwicy przekaz-

nika.

Od rezystancji uzwojenia cewki zalezy

typ tranzystora 7V Jezeli jest ona wieksza

od 2001?, to jako 72 mozna zastosowad

tranzystor typu BC 107-109 (lub podob-

ny). Jezeli rezystancja cewki mie$ci sie w
granicach 20-200 Q, nalezy zastosowad

tranzystor BC140 lub podobny. W pier-

wszym stopniu (7>) mozna uzyd tran-

zystora typu BC 177 lub mnego tranzy-

stora krzemowego pnp.

Jako D\ i D: mozna zastosowad dowol-

ne diody z serii BYP 401
.
Napiecie przebi-

cia kondensatorbw elektrolitycznych C- i

Ci powinno wynosid 1 6 V.

Rezystory moga. bye dowolnego typu»

Potencjometr regulacyjny Pi jest typo-

wym potencjometrem z wytqeznikiem.

Jego rezystancja moze byd r6zna od 10

kfl, ale wtedy nalezy eksperymentalnie

dobrad wartoSci rezystorbw polaryzuja.-

cych baze dodatkowego tranzystora. Nie

zaieca sie stosowania potencjometru P\ o

zbyt matej rezystancji. gdyz pogorszy to

stabilnosd termiczna. uktadu. W wykona-

nym modelu zastosowano potencjometr

typu PR 111.

Czteroprzewodowe ztqeze elektryczne

jest typowym ztqezem stosowanym w in-

stalacji elektrycznej fiat6w 1 25p i 1 26p

W uktadzie mozna zastosowad elementy

niepetnowartosciowe, dostgpne w skle-

pach BOMIS-u. co obnizy znacznie cene.

Orientacyjny koszt element6w - ok.

200 zt.
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Silnik z mechgnizmem
hamujqcym

Ztqcze
Wytqczmk

b-cz n-b
Wyt.

i \ D,

^"W^

Cz?£c elektromechaniczna Cze4c elektromczna

Ry«. 1. Regulator czQstotliwosci pracy wy-
cieraczek: a - fabryczny ukatd zasilania wy-
cleraczak Fiata 126p. Oznaczania kolorow
przewodow: z - zotty, c - czerwony. n - nie-

bieski. z-cz - zotto-czerwony. b-cz - biafo

-czarny, cz-f - czamo-fiolatowy. n-b - nie-

biatko-biary, n-cz - mebiesko-czarny; 6 -

uklad dodatkowy wtqczony pomiedzy wy-
rqcznikiam a silnikiem wycieraczek. Uwaga
wtyki i gnlazda pokazano od strony pta

azczyzn atyku

ZoSlepkc:

J-

Prytko

z obwodem
d-ukowgnym

Rys 2 Konatrukcja mechaniczna

MONTOWANIE

Czesc elektroniczna zostata zmontowa-

na na ptytce z obwodem drukowanym o

wymiarach 21 x 65 mm. do ktbrej przyni-

towano blaszany kgtownik z wywierco-

nym otworem na os potencjometru.

Otwbr taki wywiercono rbwniez w plasty-

kowej ..zaslepce" z deski rozdzielczej sa-

mochodu (rys. 3). Nakretka mocujqca po-

tencjometr jest przykrecona od zew-

netrznej strony, a wiec ta.czy ze soba.

wszystkie elementy konstrukcji.

Rys 3. Uklad regulacji z potencjometrem o
razystancji 1 kQ

Dwa cienkie przewody, la.cza.ce czesc

elektroniczna, i elektromechaniczna., po-

prowadzono pod plastykowa, oslona., po

odkreceniu dwbch wkretbw mocuja.cych

deske rozdzielcza.. Nie wiercono specjal-

nego otwonj ze wzgledu na wymagang

szczelnosc ostony.

Konstrukcja czesci elektromechanicznej

zalezy od zastosowanego przekaznika, ale

chyba najlepszym rozwigzaniem jest przy-

lutowanie wszystkich elementbw do je-

dnej ptytki z obwodem drukowanym.

URUCHAMIANIE UKtADU

Przed wfqczeniem regulatora w obwbd
wycieraczek warto sprawdzic, czy i jak

dziata czesc elektroniczna. W tym celu

nalezy doprowadzic napiecie zasilaja.ee

(fip. z trzech ptaskich baterii) pomiedzy

punkty A-B pokazane na rys. 1 b.

Uktad zestawiony z petnosprawnych

elementbw powinien od razu pracowab

prawidlowo. Przejawia sie to krbtkimi stu-

kami przekaznika w odstepach czaso-

wych ptynnie regulowanych potencjo-

metrem.

Po sprawdzeniu czesci elektronicznej

mozna wykonab pozostale potgezenia.

Nastepnie nalezy stwierdzic, czy wprowa-

dzone zmiany nie zaktbeity dziatania fa-

brycznego wylaczmka wycieraczek. Jezeli

oba uklady pracuja. jednoczesnie i nieza-

leznie od siebie, mozna uznac prace za za-

konczona W przeciwnym przypadku na-

lezy jeszcze raz sprawdzib polaczenia z in-

stalacja. samochodowa., moze bowiem

zdarzy6 sie, ze rbzni sie ona nieco od

typowej.

Model ukladu, wykonany wedtug po-

danego opisu, pracuie bezawaryjnie od je-

sieni 1978 r. By! on uzywany zarbwno

przy niskich temperaturach, jak i w pelni

lata, bez jakichkolwiek.niespodzianek.

LECH BURY
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O hodowli
kaczek
W celu zaoszczedzenia czasu

traconego w kolejkach oraz

uzupetnienia brakow biatka

proponujemy naszym Czytelni-

kom zaktadanie rdznego rodza-

ju hodowli i upraw. Pisalismy

juz o krdlikach. przepitirkach.

uprawie grzybow - a teraz o tu-

czu kaczat. Ograniczona obje-

to§c nie pozwala na bardzo

szczegdtowe opisy. Staramy

sie jednak podac podstawowe
wiadomosci potrzebne w do-

mowej hodowli. Chcemy tez

uzmystowic Czytelnikom, bo

nie kazdy zdaje sobie z tego

sprawe. ze mozliwosci jest

wiele, wystarczy tylko niewiel-

ki wktad pracy.

Szybki wzrost, bardzo dobre wyko-

rzystame paszy, niewa.tpliwe walory sma-

kowa. kr6tki, bo maksymalnie

10-tvgodniowy okres odchowu oraz

przez caty rok (poza lipcem i sierpniem)

mozliwosi kupienia pisklajt - to zalety

produkcji mtodych kacza.t rzeznych W
cia.au 10 tygodni odchowu kaczki zwie-

kszaja, swoja mase 36-krotnie. podczas

gdy gasieta 20, a indyczeta 30-krotnie.

Kaczeta sa. ponadto stosunkowo malo

wymagaja.ee. jesli chodzi o pasze i warun-

ki w pomieszczeniach

Piskleta. najlepiej rasy Pekin, mozna za-

m6wic w Kotach Gospodyri Wiejskich lub

w Zakladach Wylegu Drobiu. Koszt 1

sztuki - ok. 30 zl. Kaczeta z zakladu wyle-

gowego nalezy przewozic w ptaskich pu-

delkach tekturowych. z tworzywa sztucz-

nego lub w lubiankach (rys. 1). Wewnatrz

pojemnika warto zrobic papierowe pier-

Scienie, wytozone flanela lub miekkim pa-

pierem, chronia.ee stabsze sztuki przed

uduszeniem sie (rys. 2). Kaczeta mozna

hodowac - zima. i jesienia. tylko w wycho-

walni, wiosna. i latem - w wychowalni do

4 tyg. zycia, a w pomieszczeniach letnich

- od 4 miesigca do korica tuczu. czyli mo-

mentu zmiany upierzenia. Zazwyczaj na-

stepuje to miedzy 8 a 1 tyg. zycia. Dtuz-

sze tuczenie kaczek jest nieoplacalne.

POMIESZCZENIA

Wychowalnie. Mozna na nie przezna-

czyc odpowiednio urzgdzone garaze. ma-

gazyny. kurniki, szopy itp. Nie powinny

one jednak znajdowac sie na terenie pod-

moktym, zaciemnionym od strony po-

tudniowei, bez dostatecznej ilosci swiatta

(stosunek powierzehni okien do podlogi

1:15-20). 2e wzgledu na szybka. przemia-

ne materii kaczeta potrzebuja. duzo tlenu,

dlatego w wychowalniach musi byi dobra

wentylac)a Jesli w adaptowanym po-

mieszczeniu nie ma podlogi. nalezy ia. zro-

bic. najlepiej z cegty lub betonu. Na 1 mJ

podlogi potrzeba 30 cegiet. 5 kg cementu

i 0,1 5 m 3 gruzu lub zuzlu na podklad. Szo-

py o cienkich scianach. przeznaczone na

wychowalnie, nalezy ociepli£ np. plytami

pilSniowymi, matami stomianymi lub trzei-

nowymi otynkowanymi,

MM Ryg.l

Temperatura

pod szluczni

kwok«rCl

Temperature

w wychowalni

fC)

1 30-29 26-25

2 29-24 21

3 24-20 20
4 20-18 19-18

Bardzo wazna sprawa. w pierwszym

okresie odchowu (tzn. do 3 tyg.) jest

zapewnienie kaczetom odpowiedniej tem-

peratury w pomieszczeniu. W wychowal-

niach instaluje sie tzw. sztuczna, kwoke,

czyli zrbdlo ciepla na wysokosci 40-60

cm ponad podtoge. Taka sztuczna kwoka

to zwyczajne zardwki - promienniki pod-

czerwieni. dostepne w kazdym sklepie z

oswietleniem. Wyzsza temperatura jest

pod promiennikami. nieco nizsza w calym

pomieszczeniu. I tak:

Pod sztuczna. kwoka, mierzy sie tempe-

rature 5 cm nad podloga.. Oczywiscie

zima. sama sztuczna kwoka nie wystarcza

i pomieszczenie musi bye dodatkowo

ogrzewane.

Pomieszczenia letnie. Moga. to bye

nieogrzewane szopki, szalasy, budki, przy-

budowki lub tylko daszki z oslonietymi

dwiema scianami (rys. 3). Powinny one

zapewmc kaczetom schronienie przed

deszczem, sloricem i zimnym wiatrem.

Fot. Antoni R6ianski
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^ R vs 1
.
Sposob przewozenia kaczqt

Rys. 5. Fragment rury ogrzewaja.cej: I - stro-

ny powietrzne. 2 - rynna. na ktbrej umiesz-
cza sie rusrt z brykietami, 3 - rura przecho-
dzaca przez budka

Rys. 6. Przekr6j poprzeczny przaz budke -

wychowalnie: I - flanela. 2 - kloazowy para-
sol. 3 - komin. 4 - rura z rusztem na brykioty

Rys. 3 Budka dla malego stadka kacza,t

4 Rys. 2. Pisricieri papierowy. ulatwiajacv

"przewozenie pisklgi

Rys. 4. Budka - wychowalnia dla kaczat
ogrzewana brykietami

Rys. 7. Poidla dla kaczak mlodych i siar-m szych

Rys 8. Karmidla dla kaczek
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Podtoge w nich nalezy wystad Sciotka. np.

stoma.. Na 1 m 1 w pomieszczeniach let-

nich hoduje sie 6-8 kaczat.

Gdyby ktoS chciat zbudowad nowa wy-

chowalnie przytaczamy ..przepis" sprzed

lax na estetyczna. lania. budke dla kaczat

..Budowa budki jest prosta w wykona-

niu. a koszt materiatu niewielki. Buduie sie

ja ze starych desek lub niepotrzebnych

kawalk6w tarcicy. W budce, ktdrej wy-

miary wynoszg: dtugoSd 2.75 m, szero-

kosd 1,30 m, wysokoSd 1.60 m, mozna
wychowac od 35 do 40 kaczat Z boku

budki. wzdtuz szerszej sciany. wmonto-

wana iest zwykla rura blaszana o Srednicy

25 cm (mozna njwniez zastosowac wez-

sza. mre) Oba jej kohce wystaja na

zewnatrz z przodu i z tytu budki. Do

wystajacei rury od przedmej strony wsu-

niety jest ruszt przymocowany do krgzka

blachy Krqzek ten. troche wiekszy od

srednicy rury, stanowi jej zamkniecie od

zewngtrz. Przed umieszczeniem rusztu w
rurze ktadzie sie na nim zapalone brykiety

i wsuwa do rury tak. aby krgzek do niej

przylegat Drugi koniec rury. znajdujacy

sie z tytu budki. zakoriczony jest biasza-

nym kominkiem (wykonanym rowniez z

blaszanej rury), wystajacym ponad dach

budki. Otw6r kominka jest zabezpieczony

blaszanym daszkiem. Rura wewnatrz bud-

ki przykryta jest z wierzchu klapa zrobio-

na. z blachy, tzw parasolem. kt6ry zabez-

piecza przed zbyt szybkim ochtodzeniem

powietrza i pozwala doid dtugo utrzymy-

wad ciepto w ogrzewanej czesci wy-

chowalm. Kaczeta mogg wchodzid pod

parasol i wychodzid do nieogrzewanej

czesci budki".

.. „Od spodu podtoga wychowalni jest

obita papa.. kt6ra chroni od zimna. W
szczytowej sciame budki sa oszklone

drzwiczki, stanowia.ce jednoczeSnie okno.

Powierzchnia okna rowna sie 1/10 po-

wierzchni podtogi. U g6ry nad drzwiczka-

mi zrobiony jest maty kwadratowy otwdr

obity siatkg. tedy wptywa swieze powie-

trze. W chlodne dni mozna otw6r ten

zastonid klapkg lub szyba Z boku drzwi-

czek, na wysokoSci powierzchni podlo-

gi, jest otw6r. przez ktdry kaczeta moga.

wychodzic na dw6r"*).

Do budowy pomieszczen letnich mozna

uzyd gliny, wikliny, ptyt pilSniowych; dach

zas pokrywa sie stoma., trzcina. lub papa.

Od strony potudniowej wystarczy zrobid

siatke i wyjScie na wybieg.

Wybiegi. Powinny bye utwardzone

przynajmniej na 1/3 powierzchni, tzn, wy-

sypane zwirem lub wytozone darnia.. Na

jedna kaczke nalezy przewidziec ok. 0,5

m 2 terenu. Na wybiegach ustawia sie poi-

dta i karmidta

Kqpieliska. Kaczki bardzo lubia wode
JeSli wiec w poblizu miejsca tuczu znaj-

duje sie woda, nalezy ja udostepnic ka-

czetom. Kapieliska sztuczne. z biezaca

woda, powinny mie6 gteboko56 ok. 20-30

cm, me sa one jednak konieczne.

Scidtka. Ptaki trzyma sie na sci6tce gte-

bokiej - poczatkowo 5-8 cm, pozniej. w
miare jej doktadania. 1 5-20 cm grubosci

Jeili - po zakortczonym tuczu - zamierza-

my ponownie chowad kaczeta. nalezy

Scidtke zmienifi. W czasie 3 tyg. pobytu

kaczgt w wychowalniach potrzeba 2-3 kg

£ci6tki na 1 sztuke- Najlepsza jest krdtko

pocieta stoma, wi6ry, trociny. plewy i torf

wymieszany np. z wi6rami W pierwszych

tygodniach zycia kaczat sciotka powmna
bye zawsze sucha. Po u»ozeniu scibtki

trzeba katy wychowalni zagrodzic de-

seczkami. by nie gromadzity sie w nich

kaczeta (grozi to uduszeniem).

Poidta. Musza bye tak skonstruowane,

aby zapobiec wychlapywaniu wody przez

kaczki. Najlepiej ustawiac je na tacach.

skrzynkach pokrytych siatkg - woda nie

moczy wtedy 4ci6tki (rys. 7). Dla star-

szych 3-tygodniowych kaczat nalezy zro-

bi6 poidta drewniane ktdre zakry-

wa sie waska deska. tak aby ptaki mogty

korzystac z niego z dwoch stron. Przy wy-

chowie kaczat bez wybieg6w wodnych.

podlo musi bye na tyle glebokie. aby

kaczki mogty zanurzyd w nim lebki powy-

zej oczu. W ten sposbb oczyszcza sobie

oczy i dzi6b.

Karmidta. W pierwszym okresie wy-

chowu wystarcza po prostu tape drewnia-

ne, plastykowe lub zwyczajne deseczki o

wymiarach 100x35 cm z przybita dooko-

ta listewka 2-3 cm wysokoici. z doste-

pem ok. 2-3 cm brzegu karmidta dla 1

kaczki (p6zniej 5-6 cm). Starszym podaje-

my pasze w drewnianych korytkach (rys.

8).

PASZE I ZYWIENIE

Kaczki nie sa wybredne, mozna je wiec

karmic odpadami z kuchni, ogrodu, ziem-

niakami. otrebami, mlekiem odttuszczo-

nym (chudym), serwatka, maSlanka, rzesa

ze stawdw (tylko Swieza), zielonkami

(pokrzywa, mlecz. koniczyna, lucerna,

chwasty. szczypiorek). marchwia, buraka-

mi. kaszami. otrebami, ptatkami owsiany-

mi, s>uta. suchym chlebem itp. OczywiS-

cie nie wszystkim jednoczeSnic. Kaczki,

tak jak i inne zwierzeta, potrzebuja okre-

slonej ilosci biatka, weglowodan6w. ttusz-

czu i sktadnik6w mineralnych,

Kaczki karmi sie pasza wilgotnq, w
postaci kruszonki. Nie moze by6 ona zbyt

kleista, gdyz zalepia im dzioby. Przez

pierwsze 3-5 dm zycia kaczeta najlepiej

jest karmid tzw. serkiem, przyrzadzonym z

1 /4 szklanki mieka z jajkiem. Serek ten

podgrzewa sie i dodaje do niego ptatki

owsiane lub drobna srute Taka porcja

wystarcza dla 3 kaczat. Od 3 dnia dodaje

sie do pokarmu posiekang zielonke

(szczypiorek. lebiode. pokrzywy lub tarta

marchew). Mozna r6wniez od poczatku

podawai srute pszenna, ptatki owsiane,

kukurydziane, jeczmienne. ale zwilzone

mlekiem (zsiadtym lub Jwiezym). Kasza

powinna byi uprazona. W pierwszym ty-

godniu nalezy kaczeta karmid co 2 godzi-

ny, od 6.00 do 18,00. Jest to dosd kto-

potliwy okres, od niego zalezy jednak

powodzenie tuczu. W tym czasie kaczeta

szybko rosna i potrzebuja duzo dobrej i

urozmaiconej paszy. Od 10 dnia zycia

mozna do kruszonki dodawad ziemniaki z

otrebami pszennymi i duzo zielonki oraz

mleko, mailanke lub serwatke. W pier-

wszym okresie pasze nalezy wzbogacad

sktadnikami miner8lnymi. tzn. drobnottu-

czonymi skorupkami jaj kurzych, wapnem
(1-2% objetosci paszy) oraz tranem lub

witamina A+D.

Miedzy 3 a 10 tygodniem zycia kaczki

jedza niemal wszystko, sa bardzo zar-

toczne. Zywi sie je w tym okresie 4 razy

dziennie odpadami z kuchni, tj. zupami,

jarzynami, czerstwym chlebem itp. Pod-

stawowym pokarmem jest jednak zielon-

ka z ziemniakami zasypywanymi pszenna

sruta dla mtodszych i jeczmienna dla star-

szych, wymieszana z mlekiem. Przecietnie

dla 1 sztuki potrzeba dziennie 60 g mleka

(1/2 I 'dla 8 sztuk). zielonki do woli. 50 g

ziarna (1/2 kg dla 10 szt.), 15 dag ziem-

niakow (nie wiecej niz 1/3 dawki). tylez

marchwi lub burak6w. Zamiast zielonki

mozna podawd kiszonke (zwtaszcza zima)

przeznaczona dla innych zwierzat gospo-

darskich. tatwo taka kiszonke przyrzadzid

samemu z lisci burakow. lisci i todyg ku-

kurydzy. mtodych pedbw. chwast6w, naci

warzyw. kapusty Zielonke sieka sie, wrzu-

ca do beczki i mocna ubija. Nastepnie

beczke przykrywa sie. a wszelkie szpary

zakleja glina. aby uniemozliwid dostep po-

wietrza. Po miesiacu kiszonka jest goto-

wa. Na okres zimowy trzeba przygotowad

susz z zielonek (pokrzywa, listki lucerny i

koniczyny, procz z siana). Wszystko sieka

sie i suszy, a nastepnie pakuje w papiero-

we torby. Od grudnia do marca potrzeba

2 kg suszu dla jednej kaczki.

Kaczki sa ptochliwymi ptakami, dlatego

trzeba sie z nimi delikatnie obchodzid i nie

hatasowad. Najlepiej, gdy obstuguje je sta-

le ta sama osoba.

W zywieniu kaczek najwazniejsze to:

• staty dostep do wody pitnej od

pierwszego dnia zycia, bez wody bowiem

nie uda sie tucz,

• punktualne podawanie pokarmu,

• Swieza pasza.

ELZ8IETA tVSAKOWSK
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Informator

Centralnej Skfadnicy Harcerskiej

Wir6d artykut6w politechnicznych,

kt6re ofeaije Centralna Sktadnica

Harcerska. znajdujg sie r6wniez cze-

ic\ radioelektroniczne. W poprze-

dnim odcinku Informatora omowiliS-

my lampy elektronowe. diody i tran-

zystory, obecnie podajemy dalszy

wykaz elementdw pdtprzewodniko-

wych, uktad6w scalonych oraz nie-

kt6rych typdw przekaznik6w.

Wymienione w tabelach wyroby
przemystu elektronicznego sg w
sprzedazy w Domu Handlowym CSH
w Warszawie przy ul. Marszatko-

wskiej 82. Sprzedazg wysytkowg zaj-

muje sie Punkt Sprzedazy Wysytko-

wej CSH, mieszczgcy sie rowniez

przy ul. Marszatkowskiej 82
Centralna Sktadnica Harcerska za-

strzega jednak, iz towary te nie

zawsze sg w sprzedazy. Niektore sg

wycofywane z produkcji. pojawiajg

sie nowe, r6wniez ceny nie sg state.

W.S.

Cena
Typ

zl

Tranzystory krzemo-

wi matsj mocy.

vt.cz.

BF167 27

BF173 27

BF180 42

BF181 40
BF181D 48

BF182 38
BF183 38

BF194 21

BF195 21

BF.1 96 23

BF197 23

BF200 38

BF214 25

BF215 25

BF240 25

BF241 25

BF314 25
BFP520 16

BFP521 16

BFP619 14

BFP620 14

BFP621 14

Tranry story krzemo-

we sredniej mocy.

m.cz.

BD135 40

BD136 40

BD137 45

B0 138 45

B0 139 55

BO 140 55

Cena
Typ

zl

BC211 36

BC313 36

Traniystory

germanowe duzej

mocy, m.cz.

ADP670 160

ADP671 130

A0P672 250

Tranzystory

krzamowe duzej

mocy. m.cz.

BD354I254) 65

60355(255) 65

BDP620 150

BDY23 180

BDY24 240

BDY25 340

Tranzystory

krzamowa
wysokonapieciowe

sredniej mocy, w.cz.

BF257 34

BF258 44

BF259 54

BF457 36
BF458 46

BF459 56

Tranzystory

krzamowe melej

mocy przeiqczajace

8SXB59 120

BSXP60 90
BSXP61 70

Cena
Typ

zl

BSXP65 60

BSXP66 55

BSXP67 50
BSXP92 48
BSXP93 54

BSXP94 40

Tyrystory zinteg ro-

wans z diodami

prostowniczymi

BTP1 28-400 110

BTP1 28-550 110

BTP1 29-650 120

BTP1 29-750 130

Diody elektrolu-

minescencyjne

CQYP20 298

Fotorezyxtory

RPP130 65

Uktady scalone

analogowe

monolityczne

UL1000L 126

UL1101N 56

UL1102N 56

UL1111N 50
UL1121N 49

UL1200N 179

UL1201N 45

UL1202L 40

UL121 1N 50

Cena
Tunlyp

zl

UL1212N 90

UL1221N 65

UL1231N 65

UL1241N 50

UL1242N 91

UL1244N 102

UL1261N 208

UL1262N 208

UL1265N
UL1321N 52

UL1401L 80
UL1401P 60
UL1402L 100

UL1402P 70

UL1403L 120

UL1403P 90

UL1405L 150

UL1420N 220
UL1440T 190

UL1480P 120

UL1481P 130

UL1481T 130

UL1490N 50
UL1491R 65
UL1492R 80
UL1493R 100

UL1495N 50
UL1496R 65

UL1497R 80
UL1498R 100

UL1540N 236

UL1550L 50
UL1601N 66

UL1611N 75

UL1901M 91

ULY7710N 124

ULY771 IN 124

Cena
Typ

zl

Uklady scalone

cyfrowe

monoHryczne

UCY7400N 60

UCY7401N 60

UCY7402N 60
UCY7403N 60
UCY7404N 65

UCY7406N 120

UCY7407N 120

UCY7408N 65

UCY7409N 65

UCY7410N 60
UCY7416N 100

UCY7417N 90

UCY7420N 60

UCY7430N 60
UCY7437N 95

UCY7438N 120

UCY7440N 60
UCY7442N 190

UCY7447N 236
UCY7450N 60

UCY7461N 60
UCY7453N 60

UCY7454N 60

UCY7460N 60
UCY7472N 80
UCY7473N 95

UCY7474N 95

UCY7475N 160

UCY7476N 110

UCY7483N 260
UCY7485N 330

UCY7486N 110

Cena
Typ

zl

UCY7489N 640

UCY7490N 160

UCY7492N 150

UCY7493N 160

UCY7495N 220
UCY74107N 110

UCY74121N 110

UCY74123N 180

UCY74132N 180

UCY74145N 280
UCY74150N 380
UCY74151N 220

UCY74153N 220

UCY74154N 420

UCY74155N 220

UCY74157N 240

UCY74164N 330
UCY74165N 380

UCY74174N 440

UCY74175N 240

UCY74180N 190

UCY74181N 770

UCY74192N 330

UCY74193N 330

UCY74194N 330

UCY75107N 164

UCY75108N 164

UCY751 ION 182

UCY75450N 94

UCY7710N 124

UCY7741N 124

Mostki

prostownicza

w ukladzie Graatza

4BYP401-40 95
4BYP401-80 100



Cena
Typ

d

Tyryatory

nlewytqczalne

BTP-2/25 70

BTP-2/50 90

BTP-2/100 130

BTP-2/200 210

BTP-2/300 290

8TP-2/400 370

BTP-2/500 450

BTP-2/600 530

BTP-2/700 610

BTP- 10/25 180

BTP- 10/50 200

BTP-10/ 100 240

BTP- 10/200 320

BTP- 1 0/300 400

BTP- 10/400 480

BTP- 10/500 560

BTP- 10/600 640

BTP- 10/700 720

BTP- 10/800 820

Diody

prostownikowe

010-100-01 370

010-10(3-02 700

D10-100-03 980

010-200-01 700

D 10-200-02 1000

D 10-200-03 1200

Napiecie Rezystancja Wymlary Cena
Typ

pracy. V cewki. Q uer dl.mm zt

Miniaturowe przekalniki kontraktonowe it srykami zwiernymi

1K8 4 ^ 110 10/30 26,50

1K8 6 240 10/30 26.50

1KB 9 460 10/30 26.50

1K8 12 1000 10/30 26,50

1K8 24 4000 10/30 31.50

2K8 4 70 10/30 41.00

2K8 6 160 10/30 42.00

2K8 9 320 10/30 42.00

2K8 12 550 10/30 42.00

2KB 24 2100 10/30 43,50

3K8 4 50 15/30 58.30

3K8 6 110 15/30 58.50

3K8 9 220 16/30 58.50

•3K8 12 460 15/30 58.50

3K8 24 2000 15/30 59.50

4KB 4 50 20/30 73.50

4K8 6 90 20/30 73.50

4KB 9 150 20/30 73.50

4K8 12 350 20/30 74.00

4K8 24 1200 20/30 74.50

Temperatura pracy -40--+50'C

Wytraymatosc izolacji 500 V/60 Hi
Zasilanie U. J - stale

Przekainik miniaturowy w obudowie

Mtd-6 27-75 3200 60.00

Typ
Maksymalne obciazanie styku Cana

zlA V

Kontaktrony pojadyncze szklane. zwiaralna

ZW- 103/11 1 400 21,00
ZM- 107/11 0.3 400 28.00

ZM-107/III 0.8 400 28.00

ZM- 109/11 0.2 250 14.00

ZM-1 12/11 0.2 150 24.00
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Termoregulator
do akwarium

220V-

Przewody
' flo wejscic

' wzmocnicczG

-Uszczelnlenie

-Picsek

/Koszutko
iZOlocyjna

.Termistor
NTC 110

,Rurka
szklano lub
probowka

Rys. 1 . Schemat ideowy Ry«. 2. Czujnik
pomiarowy

W celu utrzymania stalej temperatury wody

w akwarium czesto komeczne iest iej podgrze-

wame. Najlepiei jest zastosowac automatyczny

regulator. kt6ry przy nizszej temparaiurze oto-

czenia (i wody) wtgczy grzatke, a przy wyzszej

wytgczy.

Czujnikiem tamperatury wody moze bye ter-

mometr kontaktowy, rezystor pomtarowy lub

termistor. Aby zwiekszyt czutosc pomiaru i

uzyskac mozliwosc uruchomienia przekaznika

wtaczajacego grzatke. nalezy zastosowac

wzmacniacz. Termistor dobrze dziata w ukla-

dzie mostkowym. Sygnal niezr6wnowazema.

kt6ry powstal pod wplywem tamperatury zo-

staje doprowadzony do wzmacniacza rbzmco-

wego

Schemat ideowy termoregulatora iest poka-

zany na rys 1 Sygnal wyjsciowy ze wzmacnia-

cza W- iest za staby. aby uruchomic przekatnik.

dlatego w ukladzie zastosowano ponadto dwa

tranzystory T' i 7j Zakres pomiar6w mozna

zmieniac przez dobieranie odpowiedmei war-

tosci rezystora "j

PRZYGOTOWANIE PODZESPOt6W

Sposob wykonania czujnika pomiarowego

pokazano na rys. 2. Do cienkosciennej rurki

wprowadza sie termistor z koric6wkaml przylu-

towanymi do cienkich izolowanych przewodow

i wsypuje do iej wnetrza suchy piasek. Nastep-

nie trzeba lekko potrzgsnac rurka. aby piasek

ulozyl sie G6rna jej czesc zalewa sie Epidianem

lub lakierem do paznokci. Czujnik mozna wyko-

nae r6wmez z termistora mnego typu, ale nale-
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zy wtedy odpowiednio dobrac rezystory AY Rz i

Rz.

W uktadzie najwygodniej test zastosowac

gotowy translormator (np. z odbiornika ra-

diowegoj Wazne jest, aby po |ego strome

wtornej znaidowafy sie dwa uzwojenia o na-

pieciu zbllionym do 12 V. np. 2x10 V lub

2»16 V Transformator taki mozna kupid w
sklepach z podzespotami radiotechnicznymi

lub wykonat samemu Potrzebny jest w tym

celu dowolny transformator o przekroju rdzenia

ok 2 cm 3
.

Jezeli jego uzwojenie pierwotne

przewidziano na 220 V. to naiezy zmienid tylko

uzwojenia wtbrne. Na jego miejsee trzeba nawi-

nac dwa uzwojenia o napieciu 2x12 V Jezeli

dysponujemy tylko rdzeniem, to trzeba nawin9C

uzwojenia pierwotne i wt6rne Uzwojenie pier-

wotne Zt:55O0 zwojbw drutem DNe 0.08 mm,

uzwojenia wtdme Zz, Zs: 2x400 zwojbw dru-

tem DNe 0,25 mm.
Diody Zenera moga. bye dowolnego typu, np.

BZP 630C12. BZP 620C12 lub mne. Wazne

lest jedynie, aby ich napiecie bylo rbwne 12 V.

MONTOWANIE I URUCHOMIENIE

Uklad elektromczny termoregulaiora najwy-

godniej zmontowac na odpowiednio przygoto-

wanej ptytce z obwodem drukowanym (rys. 3).

Oczywiscie mozna rbwniez zmontowac urza.-

dzenie w sposob tradyevjny.

Po zmontowaniu ukladu naiezy wta.czy6

napiecie z8silajB.ee i sprawdzic. czy elementy

nie nagrzewaja. sie za bardzo. Nastepnie do na-

czynia. np wiaderka plastykowego. napetnione-

go zimng wodfl wktada Sie dokladny termometr

Iz podziatka 0.1 lub 0.2'C) i sprawdza tempera-

ture. Jezeli przekracza ona 18°C. trzeba wrzuci6

do wody kilka kostek lodu Kiedy temper8tura

wody osiajgnie ok 1 5*C. wklada sie do wiader-

ka grzalke i czujnik termistorowy. wlacza zasi-

lanie regulatora, a potencjometr Pr skrgca do

minimum (suwak w lewym. skrajnym po'oze-

mu). Jezeli w temperaturze 18*C przekaznik me
wytgezy grzatki. naiezy sprawdzic woltomie-

rzem. czy zasilacz dostarcza napiecia +12 V i

- 1 2 V W razie braku jednego z tych napiec lub

wskazywania mnej wertosci nii 12 V trzeba

sprawdzic wszystkie elementy w tej galezi ukla-

du Po stwierdzeniu prawidlowych napiec trze-

ba ieszcze sprawdzid woltomierzem. czy zmie-

nia si? napiecie na wyjsciu wzmacniacza W<

(szbsta nbzkaj Napiecie to powinno zmieniac

sie pod wptywem zmian temperatury Gdy tak

nie jest, naiezy sprawdzic elementy mostka R\.

Rz. Pr. Rr i Ri. a w nastepnej kolejnosci wzma-

cmacz W< - przez odtaczenie rezystorbw Rz, a

potem i Rz. Powinno to wywoiac zmiany napie-

cia na wyjsciu wzmacniacza W-. Jesli zmian nie

ma. naiezy wymienifi wzmacniacz W\. W razie

niedzialania przekaznika. pomimo doktadnego

sprawdzenia ukladu. konieczna jest zmiana re-

zystora Rz na egzemplarz o mnej wartoso.

Kiedy przekaznik dziata juz prawidlowo, pod na-

kretke potencjometru trzeba podtozyc okra.gta.

tarcze z brystolu lub kartonu, z narysowanym

okregiem. na ktbrym trzeba zaznaczyc krancc-

we polozema potencjometru Wyznaczona. w
ten sposbb czeit okregu naiezy podzielit na 1

2

odcinkdw. uzyskujac wbwezas podzialke co

!«C

W chwili uruchomiema przekaznika w tempe-

raturze 18"C naiezy przestawie potencjometr

na 19°C, poczekat az przekaznik wytgezy grzal-

ke i odczytac na termometrze temperature

wody Jezeli rbzni sie ona od wyznaczonej. to

na skali trzeba namesc odpowiednia. poprawke.

W ten sposob naiezy sprawdzic cata. skale od

min. do max. Po osiagnieciu temperatury mak-

symalnej ponownie schtadza sie wode lodem i

jeszcze raz sprawdza naniesione punkty W ten

sposob konczymy skalowanie w stopnach

Celsjusza i mozemy ..na czysto" wykreslic skale

Regulator mozna wypbsazyc dodatkowo w
neonowke sygnalizacyjng, przytgezona rowno-

legle do grzatki. co umozliwia obserwacje czasu

pracy przekaznika Termoregulator mozna

umiescic w estetveznej obudowie.

ANTONI BIAtOSZEWSKI

spisczeSci

Reryttory

«. -6.1 UM.5*
Ri- 10kfl/O.5W
«. - 12 kflro.5 W
R> - 1 Mfl/0,5 W
R, - 20 kfi/0.5 W
ffi- 1 kfl/1 W
Ri - 1 kU/1 W
/?i-75O/0.5w
Ri - temnstof NTC 1 1 5 kfl w temp 20'C

Kondensatory

C- -47 mF/16 V
Cl-470 rf/16V
C-220 «F/16V

C-0.1 af/400V

Tranrystory

7.-BC107 Hub podobnvl

ri-Rill Ik* DOOobnyl

Oiody

D.-O.-BYP 401-100

O 0. - BZP 61 1 C12
P - przekaznik typu RM2 lub R15 z cewka na

napiecia stale 1 2 V 'Jp
W - mmacniicz (uklad tcllony typu ULY 7741

J

Pr - potencjometr typu PA1 02 - 2 kfl

Tr - transformator sieeiowy |wg opisul
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Ibrtkai". .SkrTydlaia Poiaka" onil

dof»«?bCveh •
- * .s » 1 (a/O firmy MumlVO.

Pan Adam Janowakl. u< SOwom.ra 16 m
24. 71-606 Sicnon. ma do *.- >- ka-

man) Aurora 2>2 5wpa> prorakto' Poilui

(brak iaro*ki pro,akcvin^i radiotelelon

Echo - 2 an.. -» : - t'
:

Echo - do nutMi-

ru na aparai ETJUD fry aparBTy ata-

rago tvpu Agfa - braA amKrteacia. Erkona -

uaftodzofiy ob^kryv. AlTISA - aprawm/

nuamry .Miodaoo Tachrnka
.

.Moryrontov*

Tachntki . .Utajdoahopu Tachn*' OM ro/-

na «.i tachntczna - tvyUi poda uimara-

aowanym W rna" - ->-. -t. - •:

136 cm do Zamta

TTL lub aparai lotograhcmv Ptkbca VLC

ITi iibo magnatofon ataraofoottanv.

Pan Udwk Koaiciuk, 72-010 Poi.ce akr

pout 30 poazukuja nr ' .Zrob Sam'

oral kataaaa m 1
- w*irowvch_ w a-

mm> ofaA/j* htujzke
.
Ottwano maasikan

1 rrwOk"

Pan Oartuai JaWiackl. ul Buczka 47 m
21. 25*502 Kiatca. poaiukuW m*aai«ci;n<kpy>

.Foiogn»ma 1 .POTO*. 0d8t4P> nunwy

ooov.o5
n» in»(»un 90 rc-*n.ai stara aoa

rarv tetograiicine > «k»u» rw»azan« ami-

lycznia i •otografi*

Pan Jaroalaw Ctuta. Oa J SiruB4a 10 m
91. 31-608 Krakow, poatukura naaiapu-

aKvch • 1 o tamaryoa a*»ktron>cir«a( P

Slodowv .cTkfArToniu « mo»m aamocho-

dzw" T Maaav**ci .Ra<»otachn*a dia prak-

ty*Ow iwyd 5. i960) D Nuhrrn#nn .E»-

klronika iaiw>ajaa nti prrvpuarcaaz
-

, F

Raichaa A r
- • • J Stfpsan .Tyryitory '

1
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Do tatki

tatka, czyli

o aplikacjach
Dzis ma»o st6w, a wiecej obraz-

k6w, pokazujacych, ze jednak warto

zaja.6 sie aplikacjami. Sa. one bardzo

tatwe do wykonania - potrzeba do

tego jedynie przeroznych resztek ma-

teriat6w, pomystu, maszyny do szy-

cia i niewielkim wysitkiem mozna

przyozdobic mieszkanie, a szczegol-

nie pok6j dziecka.

Samg zasade najlepiej widad na

rys. 1 - sa to poduszki uszyte z re-

sztek barwnych materialbw. Wzory

pokazano na rys. 1a.

Kolejnosc czynnosci: wycinamy

wszystkie elementy kompozycji i po

kolei naszywamy na kawatek ma-

terial, ktdry bedzie pokryciem po-

duszki. Naszywamy sciegiem okret-

kowym, gestym, uzywajqc nici do-

branych kolorystycznie do materiatu.

Tymi samymi nicmi naszywamy
wszystkie elementy.

Bardzo efektowne sa. nakrycia 16-

zek zszyte z roznokolorowych kawai-

k6w materiatu (rys. 2). Kto nie ma
cierpliwosci do skomplikowanych

uktadanek, moze ograniczyfi sie do

prostszych. ale nie mniej efektow-

nych wzordw. Narzuta przedstawio-

na na rys. 3 jest jednobarwna, jej

ozdoba. sg r6znokolorowe gwiazdki

naszyte w jednym z rog6w.

Jesli ktos ma duzo czasu, moze
pokusic sie o wykonanie takiego oto

obrusa (rys. 4), natomiast posiada-

jgcych zmyst plastyczny zachecamy

do zrobienia makaty. Pokazana na

rys. 5 jest dowodem, jak wspaniate

efekty mozna uzyskad przez zszywa-

nie roznych kawatkbw tkanin i ta.cze-

nie ich ze sznurkiem lub wemg. Na

koniec jeszcze aplikacja - zart. To. co

widad na rys. 6 jest bukietem z ...

guzikow naszytych na tkaninowe tto

i oprawionym w ramki.

(Jon
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ANRZEJCZYK TADEUSZ: Wfldkaretwo jeztorowe.

Wyd. 4. PWRiL 1 98V Cans 1 30 z*

Ksiazka zosuta naptaana na podstawie wietoJetmch

doiwtaOczen autora t licznych fego oDaerwacji pod-

wodnych w ki1kudz>es*«ciu teziorach naszago kreju.

Omawia og6lne zagadmema wedkarstwa t biologic ma-

kt6rych ryb stodkowodnych. Najwiecej uwsgi potwtaot

ladnak autor prektycznym sprawom wedkarstwa. gdz«

sftonfrootowa* 'dwntez swoje doswtadczenia

KREYSER R. Film amatoriki be? Wedow. Wyd. V
WAIF 1975, cena 50 z*.

tCsiazka ta przaznaczona test dla poczatkujacych IV*

mowcow amatorow. a j«] zadaniem ,es; ustrzec tch

prztd pope*ntan«em Wedow * trakat filmowania i co

za tym idzte - zniect»eceniem Podzielona jest rwejako

na trzy czeSct tematyczne. bfedy spowodowane paez

kamere fiimowa, bledy zdjeciowe, bledy wynikajaca

i n-ewtatciwej obrobki filmu

Dokladne prze«tud«owame re, kanzfci powinno wy-

datnte zmmejszyC liczbe klatek (ra'tejacych do koaza

Nie (est to tame hobby < diatego warto sie najpterw

do ntego dobrze przygotowai.' aby nie bylo potem

'ozczarowama Moza w tym pombc wlaima ta kaiqzka

0STROW5KA WANDA: QoepodanVa

Wyd 2 PWRrL 1981 Cena 73 H.

Przaznaczona d>a pszczelar2y. zarowno hobbyat6w,

iak i prowadzacych pasieke zawodowo Tresd knazki

bfdzie pomoca w organizacji p'ac paaiecznych jak i w
racionalnym orowedzemu gospodanti pastecznej

PRACA ZBIOROWA: Poradnlk konetruktora sprzetu

elektronicznego. Wyd I. WKt 1981 Cena 1 55 at

OmOwiono ogolnie zagadnfoma zwi»zane z funked

ukiadu elektronicznego Poparto przyktadami obheze-

mowymi zagadntenia zwiazane z eksploatacja sprzetu

(niezawodnoicia) oraz odprowadzamem ctep*a. Zwro-

cono rowmez uwage. na ergonomicznoic sprzetu

Jednak najwiacai mrejsca zostato poswiecone zagad-

nteruom konstrukcji sprzetu W rozdziale tym scharak-

teryzowano pdqczenia etektryczne. oodzespory aryko-

we, obwody drufcowane okablowan»e, modury i kon-

atrukefe noine.

Praca przaznaczona dla osob konstruujQcycn sprze!

elektroniczny. $tudant6w \ uczmdw izko* etektro-

mcznych.

URBANSKI B Odbiomiki telewizji kolorowej. Wyd.

3. WNT 1981 Cena 120 zi

Podano zesady nadawania i odbtoru obraz6w koloro-

wych trzema obecme stosowanymi syatemam. tele-

wizji SECAM NTSC i PAL Szczego*owo omowono
budowe i dziatame odbiomika tyatemu SECAM
Podano rowmez sposoby instalowama. obstugt t re>

gulacji odbiormkow telewizji kolorowej. jak i schematy

oraz opis dziaiama nainowszych odbiornikow tetewtzji

kolorowej produkcp poJskwi

Kt>4zk8 pfzeznaczona jest dla wtzyitkich zamtereao-

wanych techmka telewizji ko'orowei. a w szczegbi-

noici dla technikow radiowych . radioamatorow



62 ZR6B SAM 1/82

Produkcja pustakow

Stan 11law topusiewicx. Gorzdw

Wlkp. Pyta Pan o sposdb wykonywama

pustakdw w warunkach domowych Nej-

cze&oai sa spotykane pustaki scienne x

beto*u -ekkiego. gfdwme z xuxlobetonu

Mniej popularne sa pustaki stropowe

oraz wykonywana z innych matenatdw,

np. gruxobetonu lub tzw struzkobetonu.

w sited ktdrego wchodza widry drzewne

powstajace przy strugamu. cement, wap-

no hydretyxowane lub mleko wapienne i

miners
I ixator. a ktdre po xeatawianiu z

men tetany M wypetn>one odpowednim

Detonem (tzw pustaki zaaypowe)

Podajemy normy dotyczace pustakdw

zuziobetonowych „Arfa" i -Murendw"

• RN-58/MB-O180 Pustak, aaenne

gruzobetonowe i xuxlobetonowe ..Atfe"

Klasyfikacja i wymiary.

• RN-58/MB-0181 Puataki tcienne

gruzobetonowe i xuztobetonowe ..Mura-

ndw' Kleayfikacia i wymiary.

• RN-58/MB-0966. Pustaki soenne

gruzobetonowe i zuzlobetonowe. Bada-

rue techntczne

• RN-58/MB-0954 Pustaki soenne

zuzlobetonowe. Wymaganie techniczne,

• BN-73/6744-1 1 Prefabrykaty bu-

dowtane z betonu Elementy scienne

drobnowymiarowe Puataki

Wymienione puataki wykonuje sie i*>

cznie lub maszynowo z zuxlka pelenisko-

wego albo wieikopiecowego z doOatkiem

czystego cwasfcu kwarcowego. wody oraz

spoiwa - cementu i wapna. Porowate,

lekkie kruszywo. z ktdrego sa wykonane

oraz odpowiednio uformowene w mch

komory powietrzne nadaja puatakom

zdolnotc izotowama termicznego

Wymiary pustakdw (dhjgoic x azero-

kose x wysokotc):

• ,.Atfa": zwykty - 490x240x240 mm,

uzupemiajacy - 490x102x240 mm. na-

rozny 490x240x240 mm.

• ..Muranbw " zwyfcly - 250*250x1 40

mm, uzupe*niaiace - 380x250x140 mm,

250x120x140 mm. 250x170x140 mm,

250x120x140 mm. 380x1 20x140 mm.

Do wytwarzania puatakdw sa produko-

wane metalowe formy. tzw. pustaczarkl

(ZS 2/801 umozliwtajace naipierw ufor-

mowenie puttaka. a nastepnie odwiezie-

me go na mieiace _dojrzewants'" (wiaza-

ma I twrardmenial. gdzie nastepuje roze-

branie formy. tzw. pustaki uzupefmajace

wykonuje a»e z reguty w tej samej formie

co i zwykre. stosujac odpowtedme

wktadki.

W pustaczarkach twtaxy baton xage-

sxcxa sie. ubijejac go warstwami za po-

moca stalowych ubijakdw. PozoatWe for-

my pustaczarki ustawia aif na stole wi-

bracyjnym. ktdry przokazujao drgama

przez forma na wsypywany beton dop'o-

*vadza do jego zageszczenia.

Zuzycie matenatdw na 100 sztuk pu-

atakdw -Alfa' (zwykfych) prcadstawionr

w tabed

Rozrdzma «e dwa rodzart *uzla:

- wieikopiecowy powttafacy przy wyta-

piaoHi stall (aurdwki) w wietkich piecsch.

potocznie zwany sxlakq.

- paleniakowy. nszywany leszem, jest

odpadem pozostajgeym po spaleniu we-

gla kamiennego lub kokau w zaktadach

przemystowych. kottowmech centrain ago

ogrzewania, parowozowmach t in.

Obwtotciowo

Cement

250

Wapno
gaszone

Wapno
hydraty-

zowana
Zuzel

ml

Cemeniv/aono gauonr

MM
1:2 10-1:2:15 276-179 200-136 2,50-2,26

wapno hydrity-

20<*an«:ZUMl

1:2.12-1:2:18 240-155 280-180 2,50-2,33

Wapno hydraryiowa-

n» tuxal

1:5 600-450 2 60

2uxei wieikopiecowy wystepuje w
trzech odmianach:

- kawatkowy. powstaiacy podczas wol-

nego. neturainego stygmeoa, afuzy po

rozdrobmeniu jako kruszywo do budowy

dr6g i produkeji ciezkich betondw.

- granulowany, otrzymywany w wyniku

naglego studzenta ptynnego zuzla silnym

strumteniem zimnei wody lub oddztaty-

wania parq wodna > sprezonym powie-

trzem. jest matene*em porowatym. lek-

k»m o wymiarech ziaren 5-7 mm. jego

ciazar oojotosciowy wynosi ok. 500

kg/m 1
.
dobrze nadaje sie do sfabazych

betondw tekkich,

- pumeksowy. otrzymywany w wyniku

powolnego studzenta ptynnego zuzla io

okrealonym skladzte chemicznym) nle-

wielkimi iloictami wody i nastepnie knt-

szents na kruszywo wieiofrakcyinc ma

strukture gabczaata. zeszhliwiona. jest

szc2egdlnie przydetny do produkeji beto-

ndw lekkich.

2uze< paleniskowy mozna podz>eii6 na

- zuzel swiezy z produkeji biezacej z

duza zwykle iloscia zanieczyszczen che-

rmcznvch i popio'u oraz meepelonego

wegia.

- Zuzel ze zwefdw (hatd). po okresie

samoczynnego dotleniania. a nastepnie

przynajmmej czasciowego wyfugowania

starkt i wapna

Szkodhwe j • j
"

1 " * zuzla to

- nle spalony wagiei, szczegdlme bru-

natny, mogacy doprowadzic w wyniku

peczniama w wilgotnym betonie do jego

rozpadu.

- siarka, ktdra taczac sie z cementem

tworzy gips i inne zwiqzkl prowadzace do

rozpadu zuzkibetonu i przyspieszonej ko-

nozjf zbrojenia.

- wapno palone. ktdre poddane dziala-

nlu wody ulege gaszeniu i pecznieniu w
twardniejacym zuzlobetonie

Galwanoplastyka
Andrzej Narozniak. W»oc*awek. Jakie

warstwy dzielace nslezy i'osowac w
procesach galwanoplastycznych?

Przy sporzadzamu kopn galwanopla-

stycznych na powierzchni modeli metalo-

wych nalezy nafozyc mozliwie jak na|-

elensza warstwa czynnika poiredniego.

ktdry n<e obnizajac znacznie przewodno-

sct eiektrycznej, nie dopuio do trwafego

zwiqzanta podtoza (modelu) z powtoka

(kopia) lm cierSsza bedzie taka warstwa.

tym wiernieisza bedzie kopia

W oelu uzyekanie warstwy dzielacej

nalezy zanurzyc model w roztworze, w
ktdrym rozpuszczono odpowiedni sMa*

dnik Zostaje on podczas zabiegu za-

adso'bowsny na pow»er2cnm modelu.

tworzac warstwe adsorpcyina Warstwy

tego rodzaju sa cienkie. co umozlrwra

uzyskante doktadnej kopn Warstwy dzie-

lace mozna rowniez naktadad mechamcz-

nie pedzlem. stosujac dielektryk lub gra-

fit Nanoszenie dietektrykdw daje bardzo

niepewne wyniki. poniewaz zbyt cienka

wanttwa nie zabezpiecza przed mwfsco-

wymi zrostami. a zbyt gruba untemozn-

wia miejscowa osadzenie sie powtoiw

Warstwa dzielaca mozna rdwniez wy-

tworzyC z mateneV x ktorego rosta' wy-

konarty model Przez zaatosowanve odpo-

wiednich czynnikdw na powierzchni mo-

delu powstaje bardzo cienka warstewka

tlenku siarczku lub chromianu. ktdra za-

bezpieczy przed zwiazaniem mddelu x

kopn.

2uzei przepalony na rujHdach oraz pod

wp+ywem dzialama wiatru i deszczu traci

wiele szkodliwych sktadntkdw i na og6*

moze bye stosowany do prostych wyro-

bdw zuzlobetonowych. nie zbrojonych.

Najprostszym sposobem przygotowanta

swiezego zuzla palemskowego jest roz-

rzucenia go na powietr^u warstwa o gru-

bo*ci do t mi pnerzucante topatemt co

kilka dm z rdwnoczesnym polewaniem

obficie woda z dodatkiem mleka wapien-

nego. Zabieg* tak« powmny trwac ok 3

miesiecy. po czym - po przesuszeniu -

nalezy przesiac zuzel przez sito o ocz-

kach 5 mm w celu oddzx^lenia miaiu.

ktdry zwykle zawiere najwiecej cxattek

mespalonego wegla

Do obslugi pustaczarki recznaj potrze-

ba dwdch ludxi. Pomocnik wrzuca lopatg

mase betonowa do potowy wysokoici

pustaczarki. a betomar? ubija stalowym

ubijakiem niezbyt mocno. aby nie pokru*

azyc porowatych ziaren zuzla. Nastepnie

napetma sie 'orme do ca*ej wysokota.

ponownie utwje. a po trzecim dope*nieniu

i zagesxezeniu wyrdwnuje powierzehnia

tzw strychulcem. Nastapuje odwiezienie

pustacxanVi na miejsce uitawiania putta-

ka. tarn zwalma sie. rygle formy i gotowy

pustak pozostaje na miejscu. na pod-

sypce z piatku lub trocm, az do ttward-

n*ma

Przy dobrej organizacji pracy dwie oso-

by moga przez jeden dzieh wyproduko-

wac ok 100 pustakdw 'aexnie z przygo-

towywaniem betonu > pieiegnacja (pole-

wanie wodqi Trzeba je ostan»ac przed

sloncem w ciflgu 7 dni

Blizsze szcxegdfy moxna xnaiezd mm
w ksia'ce T Hazier Budynki z xuziobe-

tonu". Arkady, Warszawa 1 969

ZD.

Warstwy dzielace nakfadane mecha-

niexnie

wosk psxczali 3 g
dwuttarczek wegia 1 00 g

terpentyne na objetoso 1 dm1

lub

wosk psxczeli lOOg

kalafonia 50 g

pyt grafitowy 400 g

czterochiorek wegla 400 g

Oba roztwory nanosi tie pedzlem lub za-

nurxa w nich metalowy model

Chemiczne warstwy driela.ee

Otrzymuje sie re przez zanurzeme (nie-

kledy wyttarcza polanie) modelu w roz-

twoae zawierajacym czynnik wchodzacv

w reakcre chemicxna z matenatem mode-

lu lub czynnik adsorbujacy s<e "a jego

powierzchni W wyniku tego zao+egu po-

wierzchma modelu pokrywa Sie cienka

warstewka memetalicxna. Warunkiem

otrzymama odpowiedniej jakoic war-

stwy dzieiflcej jest czyatosd i zwilzainotc

powierzchni

Roztwory do nsktadania warstw dxiela-

cych dobiera sie w zaleznosci od ma-

terlaru modelu i matenatu nakladanego.

W celu roxdzielenia modelu miedzianego

od miedzianej *opn stosuie sie

wodno-alkoholowy (1 1 ) roztwdr nigrozy-

ny lub 5% wodny roztwdr kwasu sele-

nowego

Elektrochemiczne warstwy dzielace

Warstwy takie powttaja na metaio-

wych modetach w wyniku reakc|i elektro-
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cbemicznych Moga byt wytwarzane

katodowo bad? anodowo Poniewez osia-

galne sa tylko OdCZynniki potrzebne do

procesu anodowego. ombwimy ten wta-

snie sposbb

Przedmiot zawiesza sie jako anode w
10% wodnym roztworze wodorotlenku

sodu Katoda moze bye
1

tialowa biacha

lub prety wegiowe Napieoe podezas eie-

ktroiizy powinno wynosie 6 V a czas

trwania procesu - 30 s.

SS

Elektryczny pastuch

Jerry Sejfert. t6dl Podstawowa

czeiaa. ogrodzenie elektrycznego. czyli

tzw. elektrycznego pastucha teat genera-

tor impuisow wysokiego napiecia. Jego

g46wnym elementem jest transforms tor.

kt6ry nalezy wykonad z ferromegnetycz-

nego rdzenie z iransformatora wysokiego

napiecia odbiormka tetewizymego |np.

Libra lub tp.) Schemat generatora impui-

sow przedstewiono na rysunku.

Potenciomeirem ffj mozna regutowad

czas trwama impulsu. ktbry powmien

mtflicic tie w granicacn 0.1-0.3 s Nate-

zenie pradu w uktadzie wynost ok. 1

5

mA Kondensator Ci stuzv do ustalania

czestotliwosci powtarzanta (przerwy mie-

dzytmpolsowei). ktora wynoei ok. 1 % W
szereg z uzwoiemem wtbmym wfacza ste

jednoprzewodowe ogrodzenie z dowol-

nego drutu. podwieszonego na izolato-

HZZh

100JJ/05W BYP 401-
-100V

220*jF/25V

|22I<9/Q5W

5% 2

4 47k2/2W

£
BYP401- •

-100V 1

u
j300a/0,5W

Do

£ ogroozeoio

J_ C2

X /25V

1
Uzwojeme p«erwotne iransformatora

najwygodniB) ieat nawinac na korpua

cewki anodowej od telewizyjnego trans-

formatora wysokiego napieoa. Urwoje-

nte gome - 55 zwojbw (wg acnematu.

potaczone z diodai nalezy wykonac z dru-

tu nawoiowego w emalii o Sredmcy 0,7

mm. Natormaet uzwoienie dolne - 18

zwoj6w (potaczone z tranzystorem) trze-

ba wykonac z drutu nawojowego w
email- o srednicy 0.26 mm Do uzwojenia

wt6rnego. go; e wystepuje wysokte na-

piecie potrzebna ,es\ cewka wysokona-

pieciowa z przerobionego iransformato-

ra, np. TVL 31 W przypadku zastosowa-

nia tej cewki napiecie po stronie wt6rnej

wyniesieok 10O0V

racri Urzadzenie iest zasiiane z akumula-

torB o napieciu 1 2 V; do pierwszych pr6b

wystarczaia trzy szeregowo potaczone

batene pfaskie 4.5 V

Trzeba pamietac. ze zgodn* z przep-

sami w m.eiscach. gdzie ogrodzenie znaj-

duje »e przy drogach pubiicznych. nalezy

umieseid tabliczke ostrzegawcza

A.C.

SPIS czeSci

R- - rezyeior 1 00 Q/0.5 W
Ri - rezystor 22 kQ/0.5 W
Ri - poiencjometr 47 kQtl W
R* - rezystor 300 J3/0.5 W
C<- elektrollt 220 ;*F/25V
Ci - elektrollt 470uF/25 V
D< - dioda krzemowa BYP 401 - 1 00 V
Dz - d-oda krzemowa BYP 401-100 V

Jak naprawic pekni^ty
akumulator

Mieczysiaw Luptowski, Chojnica:

Szkoda. ze nie podaf Pan. z iskiego two-

rzywa jest wykonana obudowa akumula-

tora. Moze to bye ebomi >ub poli-

propylen.

Ebomi. czyll kauczuk silme zwutkanizo-

wany duzfl tlosclQ siartu, jest termo-

utwardzalny a wiec nie mieknie po

ogrzamu i w mczym s<e n* rozpuszcza

Ebomt jesi najczesciej kolom czamego

Twonywo to. powszeebnie dawniej sto-

sowane do produkejt skrzynek akumula-

torowych. mozna laczyc tylko przez kle-

ienie Natomiasi stosowany obecnw do

wyrobu skrzynek akumulatorowych poll*

propyW" nalezy do tworzyw termoplas-

rycznych Ogrzany mifkme daje se

latwo spawac. Niebarwiony ma odcten

mlecznoprzeswtecajacy. Z uwagi na spe-

cyticzna stnjkturfl pollpropylenu nie da

sie go trwale tqczyc zadnymi klejami.

Tak wiec. e.-e skrzynka akumulatora

rest czama. czyii eoonitowa. mozna i

skleic W tym ceiu trzeba wyla£ elektrollt

a pekntete mieisce dokradnie wysuszyc.

Nastepnie ostrym narzedziem rjzszerzyi

p^kmecie tak. aby powstal skosny rowek.

kt6ry mozna bedzie zape*nic kle^m lub

kitem Do zalama rowka radze uzyc amo-

ty do uszczelniania akumuletorow Gora-

ca smofa ^alewa s c rowek i w ceki

wzmocnienia uszkodzonego miejsca

przykleia jeszcze latke z tkamny szklanej

Jezeli pekniecie jesi duze. trzeba caty

akumulator skkfiC tkanma szklana przy

uzycm gorace j
stoptonei smofy

Znacxnie tnjdntei naprawic obudowa

polipropyienowa Tworzywa tego nie da

Wywotywacze
w fotografii

Kazimierz Chylak. Warazawa. Do ma-

tenaldw fotograficznycr> produkcji pol-

sk<ei mozna uzywa£ wszystkich dostep-

rtych wywotywaczy Njjiepsze wymki

daia lednak. Foton W-37 (o skradzie

r6wnowaZnym z Kodak D-76d). Foton

Hydrofen (pracuje konirastowo), ORWO
A-49. Nia poiecam wyworywaczy tzw.

uniwersalnycb. np Unrfan Unimal, W-1,

P-09 1 40. JezeH chce Pan miec negatyw

wywofany akutancyjn«. trzeba uzvc R 09

sie niczym kie>e. a ledyna metoda lacze-

ma to spawan« Jezeli wiec obudowa

jest mleczna. jasna czyli wykonana t po-

llpropylenu, to elektrollt nalezy wylac.

pekmete mieisce dokladnie wyauszyc i

spawac strumteniem goracego powietrza

lub przy uzyciu odpowiednio ogizanego

meialowego kltruj.

StS

wrazliwe na przewolame. Na|drobnte)sze

ziarno date A-49. natomiast R-09 bedne

dawaf dose kontrastowe negatywy Cza-

sy obrobki zaleza od sposobu mieszanis

oraz poremnosci naczyma (Itoreksu) t wy-

nosza (irednio)'

Czasy obrdbki trzeba zawsze dopaso-

wac do wfasnego sposobu poruszanta

oraz wymagari kopK>wania. Na przyktad

n»ektdre typy powiekazainikdw wymage-

a bardziei kontrastowych negatywow

NB-04 w R-09 1:40 - 16-20 mm. A-49 11 -1 3 mm, D-76d - 12-14

mm
NB Ol w R-09 1:40 - 11-13mm, A-49 10-12 mm, D-76d - 9-11

mm
FotopanHL w R-09 1:40 - 8-10 mm. A-49 1 1 rmn/1:1.0-76d - 8-10

mm
FotopanFF w R-09 1:40 - 7-9 min. A-49 7-9 mln, D-76d - 6-8 mm

11 00. Wedtug morei opmn. najlepsze

wynik' daja wyworywacze typu D-76 lub

A-49 rozciertczone 1 1 lub 1:2. Stosujac

)e uzyskuie sie drobne ziarno. Nie data

one nadmiernych kontrastow. sa mmej

do innych motywow negatywy powmny

bye mniej kontrastowe Ipoaretyi Podane

uwagi proszf traktowat jako dane wyj-

sciowe do wfasnych prob.

R.K.

Wodoodporna sklejka

Jerry Pawelec, Melborfc. W liscie

swym porusza Pan screws sklejki wodo-

odporna]. Niestety, w warunkach amator-

skich nie mozna uzyskal takiej sklejki

poniewaz polrzebne jest do tego odpo-

wiednie wyposazente I wodoodporne kle-

ie Mozna lednak nadac zwyktej skietce

wodoodpomose przez odpowiednia im-

pregnacje i pomalowante powterzchni

czolowych, czyli tzw. sztorc6w

Do impregnacji stoauje sie pokoat lub

rozoenczone lakiery chemoutwardzalne.

Aby pokost g'ebtei
I
tep>ej przentkna* dre-

wno. ogrzewa sie go praw<e do wrzema

albo rozciencza terpeniyna lub benzyna

Pokost przeznaczony do pierwszego na-

aycenia skleiki rozcie6cza sie 1 V do dru-

giego juz tylko 3.1. a do trzeciego i

czwartego nasycenia stosuje sie pokost

nierozcienczemy.

Skle/ka przezneczeme do impregnacj'

mus< bye zupetme sucha. a zabieg nalezv

wykonywad w cieptym pomieszczeniu.

Pokryta pokostem akle|ke, po calkowitym

wyschmeciu, mozna m*lowe£ tytko wo-

doodpomymi lakieremi olejnymi lub olej-

nozy wicrnymi

Jak juz wspomma*em. mozna rdwniez

stosowac pokost goracy. ogrzany prawie

do wrzenia (ostroznie: mozliwosc pope-

rzenia) Pokostem takim w odstepach

8*12 godzin nasyea s>e 4-krotnie skiejke

Natomiest powierzchnie boczne naiezy

nasycai szczegolme obfioe tak dtugo. az

pokost przestente bye )uz date) wctagany

Po impregnacji goracym pokostem sklei-

>e mozna malowai takze tylko wodo-

odpornymi lakierami olejnymi i olemo-

zywtcznymt

Do rozcienczania lakieru Chamosil na-

lezy stosowafi dostepny w handlu roz-

cterSczalnik do wyrob6w chemoutwar-

dzalnych, produkcji firmy Sigma. Do

pierwszego nasycenia sklejki radze do-

dad 40 cmJ rozcienczalntka na kazde

1 00 cm* zywicy Po 24 godzmach utwar-

dzania. nasycante impregnacyina pona-

wiamy, stosujac tym razem proporcie

100 cmJ zywicy i 20 cm1 rozcieiSczalni-

ka Podobnie jak I przy impregnacit po-

kostem, nalezy zwroeirj uwage na obfite

nasycame pow^rxchm bocznyen sklejki

Po 2-krotnym nasyceniu impregrvecymm.

sklejke nalezy pomaiowac co naimmej 2

razy zywica luz me rozcienczone Po t<*-

kim zabezpieczentu tek dtugo zechowuje

ona pefna wodoodpornosc. jak dfugo nie

zostame uszkodzona powfoka lakiemwa.

Dlatego tez w trakce uzywania natezy

czesto dokonywac przegladdw. aby moz-

liwie jak najpredzej uzupetmd znrszczona

powtoke

ZaL



bary Rozafuwskiej list, kldry z

pennukiq zamieresuje lakie nielu

Czyielnikdw Pozwalam niec sobie

przyioczyc go w cabici. serdecznie

dziekujqi Pani Barbarze.

Was: Tymuteusz

Drugi Panie Tymoteuszu!

Zawsze z zninteresowaniem czytam Pana

porutly. Pamietam, ze zwrdcil sie Pan kiedyi

o przyslanie jakichi starych przepisdw czy

porad. Oldz W swojej biblioiece znalazlam

bardzo ciekuxq ksiqzke. zawierajqcq mnds-
;mo porad. Niesiety. W wiekszoici »ypadkdw

sloiuje $if lam irodki. kldre sq u nas W skle-

pach niedoslepne Ale mote jednak przyda-

dzq sie Jesi to mtanowicie ksiqzka pL ..Punt

- czyli pamiclnik lechnologiczny". obeimu-

jqcy ..przepisy dla gospodarslwa domowego i

wieyskiego ogrodmctKO, szluk pieknych.

rekodzielii i rzemiosl. memniey lekarslwa

domone. pospoliie i zwierzfce" - lorn II.

wydany h Warszawie m 1829 r. przez dru-

karnie przv ul. Mazowieckiej. Jezyk, w
ktdrym pisany test pamieinik dobrze „pa-

chnie myszkq". ale i W lym rdwniei iest jego

urok.

Nit bardzo niem, kldre porady mbrac.

bedzie 10 wiec bardzo amaiorskie. U'vhiore

le. kldre. jak mysle, sq laiwe do wykonania.

H' lonue drugim sq zawane » irzech roz-

dzialach na 202 stronach 73 sposoby i prze-

pisy. Z rozdziabi I dotyczqcego gospo-

darsiwa domowego wybralam przepis po-

irzebny i dzisiaj gospodyniom ..Przepis ro-

biema mqki kanoftanej" i XIV. sir. 62/.

., Wielkie. biale kanolle mqczysie, dobrze z

ziemi obmyie. z bipiny dokladme obskroba-

ne i na blaszanych larkach k surowym na-

me tak naydrohniey Mane, wsypuiq sie *

plaskie naczynie. iakiem iest balia tub »u-

nienka. nale*a iq sie czysiq wodq, rozgnie-

laiq i ptdczq rekami. a gdy sie woda przez lo

dzialanie zbrudzi. Irzeba iq odlai. kariofle

zaf innq czysiq nalac. Dzialanie ir> powiarza

ne dopoki wood na wierzchu kanojli

bedqca. pomimo mieszania i pldkama lych-

ze zupelme czysiq nie bedzie. a kariofle na

dnie naczynia pozosiale » sianie biahm
I mqczystym sie nie okazq. W lenczas. wode

z oslroznoiciq odlanszy, wyimuie sie z na-

czynia mqka karloflana i na slolach plotnem

okryiych. na slohcu w lecie. a w zimie w izbie

ogrzaney rozsciela gdzie lak dbigo zosianat

poninna. az zupebiie wyschme. po czem.

rozkrusza sie W rervh i K' suchem mieyscu

zachovuie. Z takoivy mqki robiq tyborne

ciasia i przyprawy. oraz ocvtiqgaiq syrop

cukrmty. klorego opisanf bedzie » nastep-

nych lomach. u nas zas h Pol\ce doskonalq

kasze kartoflanq wyrabiaiq"

Przepis na kasze karioflanq jest ronniei.

ale chyba me byioby cheiny.h na jej robienie.

Wore tylko w skrdcie podam. ze kasze ziHlq

wbi sie z dodaikiem zotlek. a bialq z bialek

z IS iaj rozdrobion\ch z kvariq hardzo su-

chei mqki karioflanej na ge^ie aasto.

Nasiepnie przeciska sie to ciaslo myrobmne.

bez grudeki przez cedzak dren nianim nal-

kiem. U'ychodzqce przez dzitirki krupv roz-

Iqcza sie i miry. Dalej sq bardzo aekane
sposoby robienia papierow i farb. Stesteiy

skladniki sq raczej nie do zdobwia. met nie

podaje.

Maze sie przydac przepis no ..lakier spiry-

lusovy do pokrynania skrzypcdw. guar i in-

nych inslrumenidw muzycznych. oraz do

szkalulek i drobnych slolarskich wyrobdw
"

i XXIK sir. 1281.

„Do lego lakieru wchodzi:

sandaraki - uncyi 3. giimmilakt in grams
- 2. masiy.ui - I. benzoes in lachrimis - I.

ihicznnego szkla - 4. lerpeniyny U cneikiet

- 2. alkoholu czyli Hyskokti czysiego - 32.

Sposob robienia iest nastepujqcy. Sapfzdd

do kolby \zklanney z dbtgq szyikq h/cho sie

spirytus czyli wyskok. poiem *sypuie sie do

niey sandaraka. gummalaka. mastvx i

benzoes, wszystko drobno sproszkowane,

oraz szklo na grube czeici ulhiczone. od
ktdrych drobne odsiac i oddziebi nalezy.

Nasiepnie kolhe z lem Mzysikiem siawia sie

W depfym piasku ..kqpielq maryi" zwanym,

.hainmarie " (kqpiel piaskona), kldry dopdty

ogrzewa( poirzeba, dnpdki sie wszyslko

dobrze nie rozpuici i z sobq nie polqczy: co

gdy nastqpl dodaie sif lerpemyna wcnecka i

irzyma sie na gorqcym piasku. mu;szaiqc

teszcze przez pof godzmv. po czem odslawia

sie n mieysce spokovne na 24 godzm. po

upty*ie kiorych. przecedza sie v ciepiem

mieyscu przez ba*elne i do uzyiku zacho-

wuie. Przednuoly maiqce bydi lakierowa-

nymi pociqgaiq sie za pomocq miekkiego

borsuczego tub lionskiego pendzla
"

Jesl dalej przepis na lakier spirylusowy do

wyrohdw mosieznych. ale v jego sklad «Wio-

dzi m in drzemi sandalowe. szafran wscho-

dni. Jesi tez przepis na ..doskonale naSlado-

nante zloia. polegajqy na lopieniu czyslej

plaiyny - cz. 16. czyslej miedzi - cz. 7 i czys-

iego zynku - cz I. dopoki sie me polqczq. Z
nich pOKSianie mieszanima zupelme do zlo-

ia podobna"
A oto: ..Sposob robienia kilu *ytrzymuiq-

cego ogien i ukrop" iXLII. sir. lib).

..Do niezbieranego mleka h naczymu
wpuszcza sie po kropli tegiego ocm winnego:

od ktdrego gdy sie mleko z*urzy. odcisnqc

Irzeba serwaike nahok. a do pdf knurly

pozosialego marogu. bialek z irzech iav

dobrze rozbitych dodac i z lemi go dobrze

wyrobic. Poiem posypawszy na stole polrzeb-

nq iloit wapna niegaszonego iak naymieley

sproszkowanego. ugniala sie z niem po-

wyzszq masse, dopoki sie nie nyrobi ciaslo

do kleienia zdolne Takowem ciasiem czyli

kuem skleiane kuchenne naczynia kamien-

ne. porcelanowe ilp a navel zelazne. »ytrzy-

mujq ogieh i goiowanie iak » lenczas kiedy

byfy nowe ".

..Ciekawy sposdb zamienienia naczynia

\zklannego w porcelanowe " iLXIX. sir. 197):

..Naczynie z bialego lub zielonego szkla.

wsiawia sie N> inne naczynie ognioimale.

naylepiey zaS w to. kldre sie w rekodziel-

mach naczyn kaniienn\ch faiansowych. kap-

silami nazynaiq. Naczynie szklanne napel-

nia sie wevsnqlrz i ohsypuie zewnqtrz do kola

i u spodu mieszamnq z mialkicgo piasku

bialego i mialko ulhiczonego gypsu. w
rdznych czeiciach zlozonq. ktdrq sie lakie i

' kapslel nasypuie, a poiem sie ttiekiem

ogniomalem nakma t »sta*ia do pieca

zarncarskiego. gdzie dopdlv zosla*ac powi-

nien. dopoki sie pospoliie garnkt me wvpalq.

Nasiepnie gdy piec zupetnie wystygnie.

nyimuie sie kapsel. a wydobywszy z niego

naczynie szklanne, takone okaze sie po po-

wyzszem dzialaniu vi pnsiaci calkiem do

porcelany podobney. Na sthu zonem takim

naczyniu daiq sie widziec lakby drobne biale

mciane osnowy. Jesl zas mocne iz uderzone

statq. ogieh z siebie wydaie".

I ostaini pit Sposdb oczyszczania siali ze

rdzy -'LXX. sir. 199)

..Mieysca zardzewiale posypac nalezy

drobno ultuczonym ..Cremor lariari" tjesl

uzy*any w aptekach) a po godzime. czysiq

suchq flaneliq nyirzec. co powdrzynszy razy

kilka. rdza zupeinie zniknie".

Tyle wynotowalam Moze przepisy le

przvdadzq sie.

Barbara Rozalowska


